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Culminando um longo e participado processo de elaboração, o PEDEPES - Plano Estratégico 
para o Desenvolvimento da Península de Setúbal, que agora se apresenta, passa a constituir um 
instrumento de intervenção decisivo no processo de desenvolvimento endógeno, integrado, 
harmonioso e sustentável da Península de Setúbal, que se pretende implementar ao longo dos 
próximos 10 anos.  

Elaborado por iniciativa da AMDS, mas contando desde o início com o apoio e a participação 
empenhada das restantes instituições e organizações da Península de Setúbal, julgamos que o 
PEDEPES corresponde efectivamente ao que dele se pretendeu: um documento que espelhasse, 
fundamentasse, organizasse e desse coerência às aspirações e anseios das populações e dos 
agentes económicos e sociais da região, proporcionando linhas de orientação coerentes e bem 
definidas para as medidas, projectos e políticas a implementar pelas diferentes instituições e 
agentes relevantes para o efeito. 

O projecto de desenvolvimento que nele se apresenta, tendo por objecto a Península de Setúbal, 
não é, contudo, independente de um conjunto de processos marcantes da evolução europeia e 
mundial, em que se destacam a crescente internacionalização das actividades económicas e a 
integração cada vez mais acentuada das economias e das políticas económicas e sociais, cujos 
efeitos o condicionam e afectam profundamente. 

Esse conjunto de processos, habitualmente designado por “globalização”, caracteriza-se por uma 
profunda alteração a nível da organização e  funcionamento das empresas e da economia 
mundial, sendo dominado por um número reduzido de países e grandes empresas 
multinacionais, cujas actividades e interesses se organizam e intervêm numa escala mundial.   

Paralelamente, assiste-se à escala mundial a alterações igualmente profundas nos planos social 
e político, destacando-se em particular a tendência para a flexibilização e desregulamentação 
das relações de trabalho, para a limitação do alcance e profundidade das políticas sociais, para a 
crescente privatização de actividades e funções do Estado e para o estabelecimento de 
“padrões” internacionais nestas matérias. 

Também o processo de construção europeia, tal como as políticas de integração económica 
actualmente em curso um pouco por todo o lado, se insere nesta linha de evolução da economia 
e das sociedades contemporâneas, estando os seus efeitos potencialmente positivos fortemente 
limitados pelo acentuar da linha de orientação que o tem enformado, de que é uma das 
expressões o denominado Pacto de Estabilidade e Crescimento. 
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A aceitação estática desse Pacto, a par de uma quase total ausência de objectivos próprios e 
claramente definidos para a economia portuguesa é, em larga medida, responsável pela grave 
crise económica e social que atravessamos, pelo desperdiçar das oportunidades que a utilização 
dos fundos comunitários poderia proporcionar e pelo retrocesso da convergência real, que se 
tinha timidamente iniciado no período inicial da adesão portuguesa à Comunidade Europeia.  

Será, assim, num contexto particularmente difícil da conjuntura económica, social e política, quer 
no plano nacional quer no plano internacional, que se iniciará a implementação do PEDEPES, 
com a qual se pretende, num período de 10 anos, melhorar significativamente a situação 
económica e social da Península de Setúbal. 

Os seus objectivos centrais, visam reduzir e eliminar a distância que actualmente a separa dos 
indicadores de desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa, tornando-a numa região mais 
competitiva, com maior capacidade de crescimento endógeno, menos sujeita aos enormes 
sacrifícios que os períodos de recessão lhe impuseram no passado, contribuindo assim para que 
assuma o papel de relevo que pode e deve desempenhar na AML, no País e mesmo a nível 
internacional. 

Para alcançar esses objectivos, o PEDEPES propõe um novo modelo de desenvolvimento 
regional, apoiado em 4 eixos estratégicos: 

Eixo estratégico 1 - Promoção da qualidade do território regional – que visa promover a 
qualidade funcional, a coesão interna e a articulação externa do território da Península de 
Setúbal, de forma a que este apresente qualidade para se viver, para se trabalhar e para se 
usufruir do prazer do lazer, constituindo um suporte da competitividade económica e uma 
alavanca da coesão social. 

As medidas a desenvolver no âmbito deste eixo estratégico envolverão acções nos 

domínios da coesão territorial interna, da qualidade urbanística dos centros urbanos, do 

ambiente urbano, rural e natural, da ruralidade em contexto metropolitano e da 

acessibilidade inter-regional e internacional da Península de Setúbal. 

Eixo estratégico 2 - Promoção da coesão do tecido social da PS – que tem por objectivos 
promover a coesão social, assegurando boas condições materiais de vida, promovendo o lazer, o 
usufruto cultural, a cidadania e a participação. 

Para o efeito, prevê-se desenvolver um conjunto de actuações nos domínios da saúde, da acção 



 

Plano 

 

 

5

social, da cultura e do desporto. 

Eixo estratégico 3 – Reforço da capacidade do tecido empresarial – com que se pretende 
criar condições para uma capacidade sustentável de criação de riqueza, reforçando o dinamismo 
do tecido empresarial, apostando na densificação das relações em rede dos agentes económicos 
locais e na internacionalização da economia regional. 

Para o conseguir, serão desenvolvidas intervenções nos domínios da organização em cluster dos 
segmentos de especialização regional já consolidados ou de forte potencial de desenvolvimento 
futuro, da integração do tecido empresarial regional em redes de cooperação, da 
internacionalização da economia regional e do apoio e qualificação da pequena iniciativa 
empresarial. 

Eixo estratégico 4 – Reforço do sistema regional de conhecimento – que tem por objectivo 
valorizar o conhecimento e promover a inovação e a qualificação dos recursos humanos, 
elementos integrantes e decisivos da competitividade, privilegiando dois domínios de intervenção: 
a educação e o sistema de inovação. 

No domínio da educação, os princípios estratégicos que orientam a intervenção passam por 
manter actualizado o conhecimento da situação da educação na península, pensar 
integradamente os vários níveis de ensino e articular o ensino, a formação qualificante e a 
integração profissional. 

No domínio da inovação e da tecnologia, os objectivos e acções centram-se na promoção de 
práticas e comportamentos facilitadores da inovação, na divulgação dos programas de apoio 
disponíveis e no estímulo a eventuais sinergias entre iniciativas já organizadas com o mesmo 
objectivo.  

Tendo em vista a concretização desta estratégia, definiram-se 132 medidas cobrindo as 
diferentes áreas de intervenção, das quais se salientam 11 consideradas como estruturantes 
do ponto de vista da implementação do PEDEPES: 

 

1. Programa de Acessibilidades e Transportes na Península de Setúbal  

2. Programa de Saneamento Básico Integrado  

3. Programa de Valorização Territorial  
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4. Fórum Sociedade e Família  

5. Rede Cultural da Península de Setúbal  

6. Rede Desportiva da Península de Setúbal  

7. Programa Escola e Vida Activa  

8. Programa de Reforço do Emprego e da Capacidade Empresarial e Produtiva  

9. Programa de Inovação e Qualidade na Península de Setúbal  

10. Programa de Desenvolvimento Turístico da Península de Setúbal  

11. Programa de Dinamização do Sector Primário e de Valorização do Espaço 
Rústico 

As componentes inovadoras de desenvolvimento da Península de Setúbal deverão ser 
essencialmente, as actividades relacionadas com a logística, com forte incorporação de inovação 
tecnológica e com o turismo. É neste quadro que, do vasto conjunto de projectos e medidas 
avançadas pelo PEDEPES, se identificam seis projectos emblemáticos e mobilizadores das 
forças vivas e da opinião pública da Península de Setúbal, que pretendemos possam assumir-se 
como projectos estratégicos: 
 

1. Península de Setúbal - Plataforma Industrial e Logística da AML 

• Polo logístico de Marateca-Pegões-Poceirão 

• Polos industriais e logísticos da Siderurgia, Coina, Quimiparque  e Mitrena 

• Porto de Lisboa e Porto de Setúbal  

• Plataforma de carga aérea do Montijo 

• Porto de Sines 

 

2. Península de Setúbal – Centro de Inovação Tecnológica 

• Investigação e Desenvolvimento no sector automóvel 

• Formação Profissional 

• Cluster das energias renováveis 
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3. Produtos da terra e do mar 

• Vinhos da Península de Setúbal 

• Floricultura e Horto-Fruticultura 

• Queijo e Mel da Península de Setúbal 

• Aquicultura 

• Produtos marinhos 

 

4. Península de Setúbal - Margem Esquerda da AML 

• Gare Central TGV 

• MST – Metropolitano do Sul do Tejo 

• Comboio do Sul do Tejo 

• Travessia rodo-ferroviária do Tejo (Chelas-Barreiro) 

• CRIPS e rede complementar intermunicipal 

• Deslocação de Ministérios e Institutos – Ambiente e Ordenamento, Agricultura, Assuntos do 
Mar, Pescas, IPIMAR, etc 

• Universidade Aberta do Seixal 

• Agência Europeia de Segurança Marítima 

 

5. Costa Azul - Destino Turístico 

• Costa da Caparica / POLIS 

• Sesimbra / Mata de Sesimbra / Meco 

• Setúbal / Tróia 

• Parque Temático da PS – Relação com mar ou rio 

• Mega Parque Aquático 

• Desportos náuticos e pesca desportiva 

• Rede Museológica da PS 
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• Rede de áreas protegidas da Península de Setúbal – Estuários do Tejo e Sado 

• Costa do Golf 

6. Arrábida Património Mundial 

• Classificação parcial ou total do PNA como património mundial 

• Projecção internacional do PNA e Península de Setúbal 

• Valorização do binómio turismo-ambiente – Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

A concretização dos projectos e medidas previstas no PEDEPES, depende, antes de mais, da 
obtenção de um compromisso entre os agentes económicos e sociais da região e a 
administração local e central, consubstanciado na canalização de investimentos e meios 
financeiros provenientes do sector público e privado, com natural incidência no orçamento de 
Estado e no Quadro Comunitário de Apoio, sem excluir os orçamentos municipais e as parcerias 
público-privado. 

Dada a natureza dos investimentos e dos investidores, parece consensual a ideia de que uma 
estrutura "profissionalizada" como a Agência de Desenvolvimento Regional, dotada com os 
recursos técnicos e financeiros adequados e habilitada a contratualização directa com a 
Administração Local a exemplo do que já acontece com a Administração Central, constituirá a 
estrutura ideal para garantir a implementação do PEDEPES. 

Mas sobretudo, o futuro e os resultados do PEDEPES dependerão da forma como os habitantes 
da Península de Setúbal, cidadãos em geral, e agentes económicos, políticos e sociais em 
particular, o souberem e quiserem utilizar, tomando nas suas mãos a imprescindível tarefa de 
construção de um futuro melhor e mais risonho para toda a Península e para o nosso País. 

A participação dos cidadãos será assim a mola real do sucesso do PEDEPES, participação 
assente na discussão dos problemas, na procura das soluções e na valorização e rentabilização 
dos recursos humanos da Península de Setúbal como capital imprescindível ao seu 
desenvolvimento. 

Pelo nosso lado, garantimos desde já o empenhamento total neste projecto, cuja concretização 
no horizonte temporal duma década, permitiria, estamos certos,  
MUDAR A PENÍNSULA DE SETÚBAL!
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1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento estrutural da Península de Setúbal e a sua afirmação 

competitiva nos espaços onde se insere exigem que se enfrente, de forma 

proactiva e dinâmica, um conjunto de novos desafios de competitividade 

territorial que decorrem da crescente internacionalização das actividades 

económicas, da construção europeia e da integração crescente dos diversos 

mercados e das políticas supranacionais e nacionais de desenvolvimento regional 

e de promoção da coesão económica e social. 

O Planeamento Estratégico converteu-se numa das principais ferramentas do 

desenvolvimento territorial. Muitos territórios apostados em processos de 

desenvolvimento endógeno e sustentado têm posto em marcha processos de 

planeamento participado com horizontes de médio e longo prazo, como forma de 

influenciar as suas perspectivas de desenvolvimento. 

Uma das características mais interessantes desta ferramenta é, justamente, o facto 

de cada território a poder adaptar às suas características, necessidades e 

possibilidades particulares, sendo o resultado de cada processo um plano único, 

irrepetível noutro contexto. A diversidade dos territórios traduz-se então numa 

diversidade de processos de planeamento e de planos de desenvolvimento.  

Dada a natureza destes processos de planeamento, assume particular importância, 

até como forma de favorecer sua ulterior implementação, o privilegiar, no 

processo de elaboração, de metodologias de participação e consenso, que 

permitem a participação nesses trabalhos de um conjunto vasto de sectores e 

agentes que têm grande relevância na implementação das acções e projectos do 

plano. 

É de destacar, neste contexto, a composição da Comissão Executiva e do 

Conselho Geral do PEDEPES, bem como as iniciativas como os Cafés da 

Manhã, que permitiram que muitas das questões agora contempladas no presente 

plano tenham sido abordadas e discutidas em fóruns participados por agentes 

locais. 
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Este Plano elaborado, para a AMDS, por uma equipa pluridisciplinar que incluiu 

diversos professores universitários do Instituto Superior de Economia e Gestão, 

do Instituto Superior Técnico e do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e 

da Empresa, ao longo de cerca de 2 anos, contou assim com a participação e 

respectivos contributos de um vasto leque de entidades públicas e privadas 

presentes na região que, oportunamente, intervieram em inúmeras reuniões.  

O seu conteúdo final traduz assim, a expressão das diferentes visões e vontades, 

por vezes muito divergentes, num esforço de compromisso que teve por base a 

vontade comum de contribuir para a elaboração de um instrumento que todos 

consideram indispensável para o desenvolvimento endógeno e sustentado da 

Península de Setúbal. 

O relatório que agora se apresenta constitui a súmula dos trabalhos realizados, 

não devendo ser visto de forma independente dos relatórios de Diagnóstico 

Prospectivo, de Identificação de Objectivos e de Afectação de Instrumentos a 

Objectivos anteriormente apresentados. 

Os exercícios de planeamento estratégico não podem ser exercícios pontuais e 

datados, sendo sim um exercício de construção e reavaliação permanente face às 

mutações da realidade sobre a qual se pretende intervir e dos elementos que a 

condicionam. Neste sentido o presente plano deve ser visto como a base de um 

trabalho a desenvolver de forma continuada pela AMDS de monitorização da 

realidade da Península e das circunstâncias mais globais que condicionam o 

desenvolvimento desta região e que impliquem uma afinação da estratégia agora 

proposta. 

A estratégia de desenvolvimento beneficia fortemente da identificação de um 

conjunto de elementos que se podem constituir como mobilizadores dos agentes 

locais com vista à sua participação em acções que resultem no desenvolvimento 

da região.  

O presente plano estratégico encontra-se assim estruturado em 4 partes: 
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• Uma primeira parte em que se procede à caracterização da Península de 

Setúbal; 

• Uma segunda parte em que se apresentam as linhas de evolução da 

Região;  

• A terceira parte em que é discutida a estratégia de desenvolvimento; 

• Uma última parte em que são apresentadas questões relativas à 

implementação do presente plano.  
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PPPPPPPP AAAAAAAA RRRRRRRR TTTTTTTT EEEEEEEE         IIIIIIII         ––––––––         CCCCCCCC AAAAAAAA RRRRRRRR AAAAAAAA CCCCCCCC TTTTTTTT EEEEEEEE RRRRRRRR IIIIIIII ZZZZZZZZ AAAAAAAA ÇÇÇÇÇÇÇÇ ÃÃÃÃÃÃÃÃ OOOOOOOO         DDDDDDDD AAAAAAAA         PPPPPPPP EEEEEEEE NNNNNNNN ÍÍÍÍÍÍÍÍ NNNNNNNN SSSSSSSS UUUUUUUU LLLLLLLL AAAAAAAA         DDDDDDDD EEEEEEEE         SSSSSSSS EEEEEEEE TTTTTTTT ÚÚÚÚÚÚÚÚ BBBBBBBB AAAAAAAA LLLLLLLL                 

2. A PENÍNSULA DE SETÚBAL NO CONTEXTO 
NACIONAL E EUROPEU 

O desenvolvimento da Península de Setúbal não é independente de um conjunto 

de processos que têm marcado a evolução das economias de mercado 

desenvolvidas nas últimas décadas. 

Nesse quadro, antes de proceder à caracterização da situação da Península, 

importa apresentar um conjunto de linhas de força da evolução das economias 

desenvolvidas e dos principais desafios que se colocam à economia Portuguesa 

como um todo, e que condicionarão a estratégia de desenvolvimento advogada 

para a Península. 

O Desenvolvimento da Globalização e o Aprofundamento/Alargamento da 

Construção Europeia 

As estruturas económicas actuais caracterizam-se, de forma cada vez mais 

acentuada, por uma tendência vincada para a mundialização das actividades e dos 

agentes económicos e para uma integração internacional, em profundidade, de 

mercados, tecnologias, conhecimentos, saberes e comportamentos, fenómeno 

cuja designação mais corrente e consagrada se encontra na expressão 

“globalização”. 

Este processo atinge simultaneamente, processos (concepção e desenvolvimento, 

produção e distribuição), produtos (bens e serviços) e modelos de financiamento 

e consumo, em termos, nomeadamente: 
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• da mobilização de recursos humanos, científicos e tecnológicos para a 

organização de actividades económicas à escala planetária, mas 

integradas, globalmente, em cadeias de valor empresariais; 

• das redes logísticas de mobilidade de pessoas, produtos, informação e 

conteúdos; 

• da interligação, cada vez mais pronunciada, entre fluxos/movimentos de 

comércio, investimento directo, cooperação e integração empresarial, a 

nível internacional; 

• do desenvolvimento de mercados financeiros e de capitais mundiais; 

• das redes organizacionais, valorizadas por uma crescente intensidade 

científica e conteúdo de informação da produção de bens e serviços 

(produzindo-se novas realidades nos domínios dos recursos humanos, do 

capital e dos custos de produção), que promovem, cada vez mais, o 

imaterial e o virtual (design, marcas, propriedade intelectual, sistemas 

formais de garantia de qualidade, imagem global dos países e regiões de 

origem, modelos culturais e de consumo associados aos produtos, etc.); 

• da redução drástica do ciclo de vida dos produtos (e, também, das 

tecnologias, equipamentos e qualificações que lhes estão associados), 

embora através de processos muito diversificados e de consequências não 

homogéneas sobre os respectivos ciclos de concepção e desenvolvimento; 

• da progressiva afirmação de uma dinâmica de organização económica  

voltada para a resposta rápida e flexível a consumidores segmentados;  

• da abertura e alargamento dos mercados “domésticos”, em articulação 

com a formação de grandes mercados “internos” em diversos blocos 

regionais de dimensão supranacional; 

• das normas de regulação dos mercados, combinando-se movimentos de 

desregulamentação, a nível nacional, com formas de harmonização e 

organização institucional, à escala supranacional; 



 

Plano 

 

 

20

• e de uma ligação estreita entre concepção, produção e distribuição e de 

uma alteração das práticas de concorrência e cooperação empresarial, no 

sentido da sua articulação numa espécie de cooperação concorrencial. 

As empresas surgem, assim, como redes integradas de actividades internas e 

externas (articulação de fornecedores à escala mundial, integração de actividades 

científicas e tecnológicas partilhadas, desenvolvimento de novos canais de 

distribuição). 

A globalização caracteriza-se, deste modo, por mudanças significativas nas 

estruturas de organização, nos modos de produção, nos processos de decisão e de 

controlo, nas estratégias e nos fluxos de troca de produtos, que são organizados à 

escala planetária. 

Trata-se de um processo de alteração profunda a nível da organização e 

funcionamento das empresas e da economia mundial, que tem sido acompanhado 

de alterações igualmente profundas nos planos social e político, destacando-se 

em particular a tendência para a flexibilização e desregulamentação das relações 

de trabalho, para a limitação do alcance e profundidade das políticas sociais, para 

a crescente privatização de actividades e funções do Estado e para o 

estabelecimento de “padrões” internacionais nestas matérias, vectores em larga 

medida responsável pela forte contestação de que a globalização tem sido 

objecto. 

A construção europeia evoluiu, nesta nova realidade, para a forma de uma 

União Europeia, com expressão económica, política e social, suportada por um 

modelo económico caracterizado pela União Económica e Monetária (UEM), 

pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), pela introdução da moeda 

única, o euro, embora no quadro de uma relativamente longa fase de transição 

(1999-2002) até atingir dimensões completas de moeda regional e internacional, 

e pelos futuros processos de alargamento, nomeadamente a Leste. 

A UEM e a introdução do euro, em particular, vieram alterar, substancialmente, o 

quadro do relacionamento económico intra-europeu. Com efeito, com a 
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transferência para a esfera comunitária do mecanismo de ajustamento das taxas 

de câmbio, os ajustamentos face, designadamente, a choques assimétricos 

passaram a recair sobre variáveis reais como a produtividade e o emprego, 

tendendo o mercado de trabalho a ser encarado como o principal e quase único, 

espaço de ajustamento, sobretudo nas economias dotadas de menor grau de 

inovação e flexibilidade. 

Em suma, a UEM e a globalização impõem novos e importantes condicionantes 

no espaço da União Europeia, quer para as empresas (competitividade acrescida 

e globalizada, integração crescente dos mercados, das instituições e dos grupos, 

dimensão, agressividade e inovação constante, exigências acrescidas de 

qualidade e de adaptação aos gostos dos consumidores, moeda comum com 

sistemas de preços e custos diferenciados), quer para as políticas públicas 

(articulação entre políticas nacionais e comunitárias, necessidade de desenvolver 

mecanismos de ajustamento face às crises económicas simultâneamente eficazes 

e socialmente aceitáveis, novas formas de supervisão e regulação dos mercados, 

reformas nos domínios da saúde, educação, protecção social, fiscalidade e 

concorrência, entre outros). 

O Novo Enquadramento Competitivo Global e a Dinâmica de Integração 

Europeia de Portugal: Desafios e Avanços Registados em matéria de 

Convergência Nominal e Real 

O desenvolvimento da globalização, nas suas múltiplas vertentes, a liberalização 

progressiva do comércio internacional sob a égide da OMC, o aprofundamento e 

alargamento da União Europeia, com a consolidação do mercado interno, a 

construção da União Económica e Monetária, a instituição da moeda única e a 

integração futura dos países da Europa Central e Oriental, e a aceleração e 

horizontalização do progresso tecnológico, associadas à emergência das novas 

tecnologias de informação e comunicação e à redução continuada do ciclo de 

vida das tecnologias, processos, qualificações e produtos, têm vindo a colocar um 
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conjunto muito importante de desafios, difíceis e inadiáveis, à economia e 

empresas portuguesas. 

São desafios competitivos que se colocam, sobretudo, ao nível das estruturas, das 

organizações, da logística, dos recursos humanos e das competências 

tecnológicas, técnicas, organizacionais, comerciais e de gestão visando a 

construção de vantagens competitivas de médio e longo prazo para economia 

portuguesa. 

Em termos nominais, registou-se ao longo da última década, a redução 

progressiva das taxas de inflação e de juro, a fixação irrevogável das taxas de 

câmbio intra-UE, numa primeira fase, e a instituição da moeda única, 

posteriormente, a redução do peso do défice e endividamento público no produto, 

ao mesmo tempo que a política monetária e cambial ia passando para a esfera 

supranacional e se iam reforçando os mecanismos de coordenação ao nível 

orçamental e fiscal, designadamente com a implantação do Pacto de Estabilidade 

e de Crescimento. 

Esta evolução nominal não foi, acompanhada, por um processo paralelo efectivo 

de convergência real e/ou de convergência estrutural com as economias mais 

avançadas da UE, continuando por realizar os objectivos de coesão económica e 

social. Embora tenha havido alguma aproximação, do rendimento por habitante 

medido em paridades de poder de compra com a média europeia (ver Quadro 1, 

Quadro 2, Quadro 3), conrinua a subsistir um largo fosso entre as condições de 

vida e de trabalho em Portugal e nesses países, particularmente visível e 

acentuado no que respeita aos salários, factor que contribui para o enviesamento 

da especialização do nosso tecido produtivo no sentido de produções com baisxo 

valor acrescentado e de uma competitividade baseada  no baisxo custo da mão-

de-obra. 
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QUADRO 1 
O Crescimento Económico depois de 1986 

PAÍS/REGIÃO 1986-1990 1991-1993 1994-1999 2000-2001 

PORTUGAL     
Produto Interno Bruto (*) 5,5 1,2 3,1 2,7 

Consumo Privado 5,2 3,2 2,9 1,8 
Consumo Público 6,3 4,0 2,4 3,4 

Formação Bruta de Capital 
Fixo 11,0 -1,6 7,4 2,0 

Exportações (b,s) 9,8 1,2 8,6 5,9 
Importações (b,s) 15,5 4,7 9,2 3,1 

Taxa de Desemprego (**) 6,1 4,6 6,3 4,1 
(valor inicial- valor final)  4,0 � 5,7 7,0 � 4,4 4,0 � 4,1 

UNIÃO EUROPEIA (UE15)     
Produto Interno Bruto (*) 3,3 0,7 2,4 3,1 

Consumo Privado 3,7 1,3 2,2 2,8 
Consumo Público 2,0 1,5 0,9 1,9 

Formação Bruta de Capital 
Fixo 5,7 -2,6 3,1 4,4 

Exportações (b,s) 5,0 1,8 6,8 9,8 
Importações (b,s) 7,4 2,5 2,5 9,6 

Taxa de Desemprego (**) 8,9 9,4 10,5 8,0 
(valor inicial- valor final)  10,2 � 10,7 11,1 � 9,6 8,3 � 7,7 
(*) - Taxas médias de variação anual; (**) - Taxas médias. 

Fonte: Comissão Europeia, Direcção Geral de Economia e Finanças, “Economia 
Europeia” nº72, Banco de Portugal, Boletim Económico, Março 2002. 

O modelo de crescimento adoptado, não implicando, com efeito, uma forte 

progressão qualitativa, nem uma significativa transformação da especialização de 

actividades, privilegiou investimentos centrados no capital físico, seja ao nível 

empresarial, onde a renovação e modernização de equipamentos se sobrepôs, 

com clareza, aos investimentos imateriais de organização, inovação ou de 

desenvolvimento do capital humano, seja ao nível das infra-estruturas, onde a 

lógica da respectiva construção se sobrepôs, também com clareza, à lógica da 

respectiva utilização eficiente, da prestação de serviços à logística, configurando-

se, portanto, como um modelo basicamente extensivo, sem ganhos significativos 

em termos de produtividade (ver Gráfico 1). 
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GRÁFICO 1 
Ranking do Crescimento da Produtividade (anos 90) 

Fonte: European 
Competitiveness Report 2001.

 

O processo de convergência real, medido pela evolução do rendimento por 

habitante em paridade de poder de compra, prosseguiu, ao longo do ciclo 1994-

1999, a um ritmo claramente inferior ao que se tinha verificado no anterior ciclo 

de crescimento (1986-1992), para sofrer, com alguma clareza, uma espécie de 

paragem no período que cobre a parte final da execução do QCA II e o arranque 

do QCA III (1998-2001) (ver Quadro 1 e Quadro 2). 
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QUADRO 2 
A Evolução do Ritmo de Convergência Real (*) UE15=100 

Período Grécia Espanha Irlanda Portugal UE-3 (**) UE-12 (**)
1988 58,3 72,5 63,8 59,2 67,8 106,6 

1989 59,1 73,1 66,3 59,4 68,4 106,4 

1990 57,4 74,1 71,1 58,5 68,6 106,4 

1991 60,1 78,7 74,7 63,8 73,0 105,2 

1992 61,9 77,0 78,4 64,8 72,3 105,3 

1993 64,2 78,1 82,5 67,7 74,0 105,0 

1994 65,2 78,1 90,7 69,5 74,4 104,9 

1995 65,9 78,2 93,3 70,5 74,8 104,8 

1996 66,7 79,3 94,1 70,7 75,7 104,6 

1997 65,9 79,9 103,6 74,7 76,5 104,5 

1998 66,8 79,2 105,7 73,6 76,1 104,5 

1999 68,2 82,2 111,7 73,7 78,3 104,1 

2000 69,2 82,5 118,5 73,5 78,7 104,1 

2001 70,9 83,1 121,2 73,4 79,4 103,9 

(*) - Produto Interno Bruto por Habitante em Paridades de Poder de Compra. 

(**) - UE3 - Portugal, Espanha e Grécia; UE12 - UE antes do último processo de 
alargamento registado. 

Fonte: Comissão Europeia, Com (2002) 46 final. 

As características do modelo de crescimento económico em acção desde a plena 

adesão às comunidades europeias, modelo que, como vimos atrás, foi 

progressivamente perdendo “fôlego” ao longo dos anos 90, são evidenciadas pela 

manutenção de um desfasamento importante na avaliação da convergência real, 

menos visível se avaliada pelo nível de vida (PIB por habitante, em ppc) do que 

se avaliada pelo nível de produtividade (PIB por activo, em euros correntes)(ver 

Quadro 3). 
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QUADRO 3 
Convergência Real nos “Países da Coesão” UE=100 (***) 

Nível de Vida (*) Produtividade (**) 
País 

1986 1994 1999 1986 1994 1999 
Portugal       

[euros] (1) 31,5 45,0 50,1 28,1 40,1 43,3 
[ppc] (2) 55,4 69,8 73,6 49,4 62,1 63,5 

Grécia       
[euros] 44,3 47,7 53,5 48,2 51,7 58,6 
[ppc] 64,2 65,0 68,6 69,8 70,4 75,1 

Espanha       
[euros] 55,3 63,9 66,0 69,2 82,9 77,6 
[ppc] 71,4 77,9 82,0 89,4 101,1 96,5 

Irlanda       
[euros] 69,4 77,9 115,2 80,8 87,3 116,0 
[ppc] 65,3 90,1 116,7 76,0 101,0 117,5 
(*) - Produto Interno Bruto a preços de mercado por Habitante. (**) - Produto Interno 

Bruto a preços de mercado por Activo. 
(***) - Corrigido, por retropolação, da reunificação da Alemanha, isto é, os dados são 

directamente comparáveis. 
(1) - Preços correntes e taxa de câmbio nominal. (2) - Paridades de Poder de Compra. 
Fonte: Comissão Europeia, Direcção Geral de Economia e Finanças, “Economia 

Europeia” nº 68 e nº 72. 

A economia e as empresas portuguesas continuam, portanto, no contexto deste 

novo enquadramento, a padecer de fortes debilidades estruturais e de um 

posicionamento competitivo muito limitado, que condicionam o seu necessário 

processo de aproximação, de desenvolvimento e alinhamento estrutural com as 

sociedades modernas da UE, com economias cada vez mais interligadas, e com 

mercados progressivamente mais competitivos, exigentes e sofisticados. 

Daí que os desafios colocados pelo novo quadro competitivo, exactamente 

porque as nossas fraquezas assim o determinam, sejam sobretudo 

reais/estruturais, sendo não obstante, também necessário assegurar, em termos 

nominais, as condições de estabilidade macroeconómica propícias à realização de 

investimentos de médio e longo prazo com vista à construção de novas vantagens 

competitivas associadas à capacidade de inovação, diferenciação, incorporação 

de valor acrescentado, logística e distribuição. 

Importa ainda salientar, a este nível, que o reforço e reequilíbrio da 

internacionalização das empresas portuguesas se revelam, neste novo quadro de 
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globalização, fundamental nos seguintes planos: do investimento directo (onde, 

ao longo da próxima década, se deverá assistir a uma maior articulação e 

ajustamento entre os fluxos de investimento directo do e para o estrangeiro; das 

parcerias e dos fluxos de comércio; da dimensão europeia, onde novas 

oportunidades e ameaças obrigam a uma nova percepção das dimensões do 

mercado interno e da articulação deste com o mercado doméstico, sem esquecer 

realidades como a dimensão ibérica; e da dimensão dos mercados da América, 

África e Ásia que configuram vantagens efectivas. 

É importante salientar ainda que todos estes desafios sairão reforçados pelos 

próximos processos de alargamento da União Europeia, nomeadamente aos 

Países da Europa Central e Oriental (PECO). 

Este enfoque recente no nosso país nas questões do alargamento justifica-se pelo 

facto de existirem alguns receios de que Portugal possa ser afectado pelo reforço 

da concorrência no mercado comunitário. Por um lado devido à proximidade dos 

padrões de especialização internacional dos PECO e da economia portuguesa: 

ambos se encontram ainda demasiadamente centrados na exploração de 

vantagens comparativas de curto prazo associadas ao baixo custo da mão-de-obra 

e ao fácil acesso a recursos naturais relativamente abundantes, como são os casos 

das fileiras têxtil, florestal e agro-alimentar, ainda que a fileira automóvel, 

explorando, predominantemente, economias de escala, tenha ganho uma 

importância significativa na economia portuguesa, ao longo dos últimos anos, ao 

contrário do que ainda acontece nos PECO, embora, face aos desenvolvimentos 

recentes ocorridos nestes países, mesmo a este nível, não possamos estar muito 

descansados. Por outro lado, pela concorrência exercida por aqueles países no 

acesso aos fundos estruturais comunitários e aos do investimento directo 

estrangeiro, onde se perspectiva a ocorrência de alguns desvios de fluxos. 

Tais temores são reforçados pelo facto de alguns dos PECO com maior potencial 

económico, nomeadamente a Hungria, Polónia, Eslovénia e República Checa, 

ocuparem uma posição geográfica privilegiada próxima do centro da União 

Europeia, o que, aliado aos elevados níveis de formação e qualificação da sua 
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mão-de-obra, lhes proporciona uma considerável vantagem competitiva. O 

Estado português tem manifestado as suas preocupações junto das instituições 

comunitárias, baseadas em alguns estudos realizados que mostram, claramente, 

que Portugal poderá sair prejudicado com o alargamento. Os efeitos negativos 

poderão ser reforçados pelo facto de, eventualmente, Portugal ser o país que 

menos benefícios comerciais retiraria da abertura dos mercados dos novos 

aderentes. Com efeito, Portugal é o país da União Europeia que menos peso tem 

nas trocas comerciais dos PECO e estes têm uma reduzida expressão no conjunto 

do comércio português, facto que se explica pela distância geográfica que os 

separa e, quiçá, pela concorrencialidade dos respectivos padrões de 

especialização. 

Por outro lado, verifica-se que os quatro PECO com maior potencial competitivo, 

atrás identificados, têm vindo a apresentar uma evolução recente nas suas 

exportações potencialmente mais ajustada à que se tem registado nos mercados 

comunitários, em virtude da superior diversificação das suas exportações em 

produtos com maior crescimento neste importante mercado. Este aspecto é 

especialmente notado em algumas das categorias produtivas de maior conteúdo 

tecnológico, como são as fileiras electrónica, eléctrica e mecânica, onde as 

exportações dos PECO registaram um crescimento exponencial nos últimos anos. 

Nestes termos, cremos que os perigos da concorrência decorrem da ameaça não 

só nos sectores tradicionais baseados na mão-de-obra intensiva e na exploração 

de recursos naturais, como os sectores têxtil-couro, florestal e agro-alimentar, 

mas também, previsivelmente, no conjunto de produtos em que se verifica uma 

maior incorporação tecnológica, que recorrem a mão-de-obra mais qualificada, e 

que atraem fluxos significativos de capital externo. 

A Dimensão Territorial da Competitividade 

Nesta nova envolvente, a referência territorial das actividades económicas e do 

seu resultado torna-se, por um lado, mais indefinida e menos identificável (ao 

nível da origem nacional dos produtos e modelos de consumo), ao mesmo tempo 
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que se alarga muito para além das fronteiras nacionais (ao nível dos problemas 

de relacionamento ambiental e ecológico que se afirmam, cada vez mais, à escala 

mundial). 

Por outro lado, as realidades infra nacionais de base regional tendem a afirmar-se 

como espaços económico-sociais no seio dos quais se podem definir estratégias 

com suficiente autonomia e especificidade que se têm revelado decisivas para a 

promoção sustentada da competitividade, nomeadamente nas actividades 

centradas em bens de consumo de maior valor acrescentado ou em equipamentos 

e serviços especializados ou, de um modo mais geral, em actividades de 

crescimento estratégico por diferenciação. 

O cruzamento das iniciativas de promoção da competitividade empresarial com 

iniciativas associadas às políticas regionais e locais - reinventando “velhos” 

conceitos como o de “distrito industrial” (muito ligado ao modelo competitivo da 

Itália do norte e das PME) ou dando espessura territorial a “novos” conceitos 

como o de “cluster” - constitui um poderoso instrumento de desenvolvimento 

económico e de criação de riqueza, nomeadamente se se obtiverem respostas 

concretas a alguns desafios cruciais: 

• a afirmação regional com base numa capacidade endógena suficiente para 

gerar iniciativas e acções de desenvolvimento protagonizadas por agentes 

económicos, políticos e sociais com estratégias centradas nas 

potencialidades e limitações da própria região; 

• o desenvolvimento de novos factores de atracção e conservação da 

localização das actividades económicas estruturantes, onde as infra-

estruturas tradicionais de apoio à circulação material das pessoas e bens 

cedem a posição determinante às novas infra-estruturas de afirmação do 

conhecimento, saber e experiência, traduzidas na criação de externalidades 

positivas para o tecido empresarial; 

• a implantação participada de redes e formas de flexibilidade e excelência 

produtiva e organizacional, onde a qualificação dos recursos humanos se 
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articula com o desenvolvimento tecnológico e a inovação, exigidos pela 

melhoria contínua da capacidade competitiva, sob a pressão da resposta 

rápida a procuras diferenciadas; 

• a promoção internacional da imagem da região e das suas principais 

actividades, no quadro de uma estratégia mais global de comunicação e de 

explicitação credível de formas de certificação da qualidade dos processos 

e dos produtos; 

• a promoção da coesão económica e social, encarada como objectivo 

regional, nacional e comunitário e traduzida no acesso duradouro das 

populações a melhores condições de vida, alicerçadas em ganhos 

generalizados de produtividade só possíveis com novas racionalidades 

microeconómicas e com uma evolução social fortemente aberta à inovação; 

• o enriquecimento e diversificação das funções desempenhadas pela região 

no quadro mais geral da estruturação dos espaços onde se insere – os 

espaços nacional e internacional. 

Neste contexto, percebe-se que, na resposta aos desafios de competitividade que 

hoje se colocam às actividades em regiões de tradição e iniciativa industrial mais 

forte, se dê uma importância acrescida às externalidades, aos factores não-custo 

de competitividade e aos canais e formas de distribuição, isto é, a novas formas 

de cooperação empresarial para enfrentar as novas dimensões da concorrência 

internacional, alicerçadas em novas formas de financiamento das actividades 

económicas. 

A Dinâmica de Convergência da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) e 

sua Relevância a nível Nacional 

A RLVT tem registado uma trajectória positiva em termos da sua dimensão 

económica no contexto nacional, tanto em termos da importância do VAB da 

região no total do VAB continental (47,6% em 1999), como ao nível da evolução 

do PIB per capita (30% superior à média do continente e semelhante ao nível 
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médio na UE, em 1999). A explicação para os níveis mais elevados do PIB per 

capita da RLVT, com destaque claro para a NUTS III Grande Lisboa 

(responsável por 2/3 do VAB da RLVT), pode, no essencial, ser fundamentada 

nos níveis de produtividade da região, que se têm mantido consideravelmente 

superiores aos do continente, já que em termos de utilização dos recursos 

humanos, as diferenças entre a região e a média continental não são muito 

expressivas. 

A Península de Setúbal, por seu lado, continua a apresentar, ao longo dos últimos 

anos, níveis de vida abaixo dos registados no Continente e, sobretudo, na Grande 

Lisboa e RLVT, por esta ordem, devido, fundamentalmente, à posição 

desfavorável ocupada em termos de utilização de recursos humanos, já que ao 

nível da produtividade, só é ultrapassada por estas duas unidades regionais e 

posiciona-se acima da média continental. 

GRÁFICO 2 
Evolução do PIB per capita na RLVT 

(Continente = 100) 
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Notas: (1) O PIBpc, ao ser encarado como um indicador do nível de vida, pode decompor-se 
da seguinte forma:  

Nível de Vida     =      Utilização de Recursos Humanos     ×        Produtividade 
PIB/População  =                  Emprego/População               ×        PIB/Emprego. 

(2) As séries com **** representam a evolução comparada com a União Europeia 
(UE15=100). 
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Fontes: INE, Contas Regionais, e UE, 2º Relatório da Coesão. 

GRÁFICO 3 
Evolução da Produtividade na RLVT (Continente = 100) 
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Nota: O indicador produtividade obtém-se: Produtividade = PIB/Emprego. 
Fonte: INE, Contas Regionais. 

GRÁFICO 4 
Evolução da Taxa de Utilização de Recursos Humanos 

(Continente = 100) 
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Nota: O indicador taxa de utilização de recursos humanos define-se por: Taxa de 

Utilização de Recursos Humanos  = Emprego/População. 

Fonte: INE, Contas Regionais. 
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Em termos do comportamento evolutivo da RLVT quanto ao dinamismo do 

emprego, verificamos que a taxa de desemprego na região tem seguido a 

tendência de evolução nacional, mantendo-se, no entanto, persistentemente 

acima desta (5% contra 4%, em 2000), sendo, por outro lado, as respectivas taxas 

de actividade relativamente semelhantes. No referente à evolução das 

remunerações médias na RLVT, regista-se que se mantiveram, nos anos mais 

recentes, mais elevadas que as do Continente. 

Numa perspectiva de análise do nível de vida da população, o poder de compra 

existente na RLVT é claramente o mais elevado do território português. Em 

1999, e estabelecendo como espaço padrão o território português, regista-se um 

índice per capita do poder de compra que, em LVT, é 36,8% superior ao 

registado no país. 

QUADRO 4 
Índice per capita do Poder de Compra (1999) 

(Portugal = 100) 

Região Índice 
Norte 86,0 

Centro 77,5 

LVT 136,8 

Alentejo 70,3 

Algarve 91,8 

Continente 101,6 

Portugal 100 

Fonte: Contas Regionais, INE. 

No tocante ao dinamismo empresarial, o aumento do número de empresas na 

RLVT tem-se processado a uma taxa mais baixa do que no Continente, sendo o 

grau de dinamismo e de insucesso empresarial da região muito semelhantes aos 

do Continente. Na RLVT regista-se uma maior intensidade de criação de 

empresas de pequena, média e grande dimensão do que no Continente e um 

menor nível de criação de empresas de muito pequena dimensão. No entanto, a 

região revela, também, uma maior intensidade de encerramentos do que o 

Continente ao nível das médias e grandes empresas. 
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A RLVT apresenta, por outro lado, um perfil de especialização bastante 

diversificado, onde assumem lugares de destaque, nomeadamente por 

comparação com os respectivos pesos no Continente (pelo cruzamento de 

variáveis como o emprego, empresas, estabelecimentos, VAB e comércio 

internacional, com base na utilização dos quocientes de localização e dos pesos 

relativos), as actividades de serviços, como as actividades imobiliárias, alugueres 

e serviços prestados às empresas, serviços financeiros e outras actividades de 

serviços colectivos, sociais e pessoais, as actividades de comércio, transportes, 

armazenagem, comunicações e logística, o turismo e actividades industriais 

como a fabricação de veículos automóveis, de produtos químicos, farmacêuticos 

e de fibras sintéticas e artificiais e de equipamento eléctrico e de óptica. 

QUADRO 5 
Ranking Global das Fileiras Produtivas na RLVT 

Ranking 
FILEIRAS 

Emprego Nº de 
Estabelecimentos VAB GLOBAL* 

Alimentar 6º 8º 6º 7º 

Floresta 12º 13º 12º 13º 

Vestuário 13º 9º 13º 12º 

Química 8º 6º 7º 8º 

Construção 10º 11º 9º 10º 

Material Eléctrico e Electrónico 9º 1º 4º 6º 

Metalurgia e Metalomecânica 11º 12º 11º 11º 

Material de Transporte 5º 7º 2º 3º 

Serviços às Empresas 1º 3º 1º 1º 

Serviços às Famílias 3º 4º 8º 5º 

Serviços ao Turismo 4º 5º 5º 4º 

Logística, Transportes e Comunicações 2º 2º 3º 2º 

Energia 7º 10º 10º 9º 

Nota: Calculado após aplicação de uma média ponderada aos rankings de cada fileira 
(Global= 0,4*Emprego+0,2*Nº Estab.+0,4*VAB), determinados com base nos 
Quocientes de Localização. 

Fonte: “Estudo sobre os Clusters na Região de Lisboa e Vale do Tejo”, Estudo 
elaborado para a CCRLVT pela Augusto Mateus & Associados, Maio 2002. 

Quanto à sua participação no comércio internacional, importa salientar, em 

primeiro lugar, que a região regista taxas de cobertura das importações pelas 

exportações, no comércio extra comunitário, e das chegadas pelas expedições, no 
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comércio intracomunitário, muito pouco favoráveis, inferiores inclusive aos 

valores nacionais. 

Por outro lado, o grau de abertura regional supera o referente ao espaço nacional, 

em termos de taxa de abertura e não quanto ao peso das exportações no PIB, isto 

é, apenas é mais significativo quando se valoriza o peso, não apenas dos fluxos 

de saída, mas também dos fluxos de entrada, no PIB. O elevado peso dos fluxos 

de entrada na RLVT é, também, resultado do peso da região no país, em termos 

de comércio internacional, ser consideravelmente mais acentuado a nível dos 

fluxos de entrada do que dos fluxos de saída. Assim se compreende a elevada 

taxa de penetração das importações e das chegadas na região, o que traduz um 

maior grau de dependência global da região, por comparação com o espaço 

nacional. 

A Península de Setúbal, por seu lado, regista, a este nível, devido sobretudo à 

influência do projecto AutoEuropa, vocacionado fundamentalmente para 

abastecer o mercado da União Europeia, taxas de cobertura das importações 

pelas exportações especialmente elevadas no comércio intracomunitário - à volta 

dos 130%, posicionando-se acima do país, da RLVT e de todas as outras NUTS 

III da RLVT (que registam níveis claramente inferiores a 100%), apresentando 

no comércio extra comunitário uma performance não tão favorável (à volta dos 

70%), mas ainda assim só suplantada pela NUTS III Lezíria do Tejo. 
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GRÁFICO 5 
Taxas de Cobertura no Comércio Intra e Extra comunitário 

(em 1999) 
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Nota: As taxas de cobertura resultam do rácio entre as exportações e as importações 

(para o comércio extra comunitário) ou entre as expedições e as chegadas (para o 
comércio intracomunitário). 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2000. 

Em termos de orientação para o mercado externo, os valores registados pela 

região são menos significativos do que os valores nacionais, dado o menor peso 

das expedições e exportações no total das vendas regionais. No entanto, o peso 

da região LVT no país é mais expressivo ao nível do comércio extra comunitário, 

tanto no que se refere aos fluxos de entrada, como aos fluxos de saída. 

A análise da especialização relativa do comércio internacional da RLVT face ao 

país, utilizando como variável as exportações, permite detectar e confirmar uma 

grande diversidade no perfil de especialização da região, salientando-se a forte 

expressividade da fabricação de veículos automóveis, nomeadamente ao nível da 

Península de Setúbal. 

Para finalizar, a trajectória de competitividade evidenciada pela região LVT, ao 

longo do período 1988-1998, foi positiva, dado que, em termos relativos, se 

registou um aumento sustentado do índice de produtividade e um aumento, ainda 

mais substancial, do índice de utilização dos recursos humanos. 
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Na Península de Setúbal, há a salientar o andamento muito favorável da 

produtividade, neste período, acompanhado por níveis relativamente inalterados 

de utilização de recursos humanos, numa lógica de crescimento “mais intensivo e 

menos extensivo”, puxando mais pela capacidade de gerar valor acrescentado, 

alicerçada na utilização de recursos humanos progressivamente qualificados, do 

que pela capacidade de mobilização, em termos quantitativos, de mão-de-obra 

indiferenciada e pouco qualificada. 

GRÁFICO 6 
Trajectórias de Competitividade da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

(1988-1998) 
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Fonte: INE, Contas Regionais. 

A posição competitiva da RLVT em termos do seu perfil de especialização é, 

também, bastante favorável, dado que a região se apresenta como “sobre-

especializada” nas indústrias que se organizam em torno da exploração de 

economias de escala, do esforço de I&D, da diferenciação do produto e do fácil 

acesso a recursos naturais como factores chave de competitividade, e como “sub-

especializada” nas indústrias que exploram os baixos custos do factor trabalho. 

Por seu lado, a Península de Setúbal regista também alguma sobre especialização 

em torno da exploração de economias de escala e da diferenciação do produto, ao 
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contrário exactamente do que acontece ao nível das actividades que exploram o 

fácil acesso a recursos naturais abundantes e o baixo custo do factor trabalho. 

GRÁFICO 7 
Especialização Produtiva (estr. do emprego) por Factores de Competitividade 
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Fonte: Quadros de Pessoal, 1998. 

As Diferentes Dinâmicas Sub regionais da RLVT 

A RLVT é a região, de entre as NUTS II, e no período 1988-1999, que apresenta 

níveis mais elevados de VAB per capita, claramente superiores, como já foi visto 

atrás, aos registados em média no Continente. Este posicionamento competitivo 

pode ser confirmado pela utilização de outros indicadores associados ao nível de 

vida regional, como seja, por exemplo, o Índice do Poder de Compra per capita 

(ver Quadro 7 e Quadro 8). Esta vantagem relativa da RLVT conduziu, 

naturalmente, à situação de phasing out em que se encontra actualmente. 
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QUADRO 6 
Evolução do VABper capita 

(contos) 

Regiões 1988 1990 1992 1994 1996 1997 1998a 1999a 
Norte 618 854 1.140 1.309 1.489 1.577 1.664 1.755 

Centro 557 794 1.056 1.241 1.457 1.545 1.588 1.689 

Lisboa Vale Tejo 916 1.295 1.654 1.874 2.125 2.260 2.775 2.950 

Oeste 595 850 1.090 1.209 1.432 1.558 1.910 2.028 

Grande Lisboa 1.174 1.663 2.130 2.419 2.690 2.840 3.491 3.719 

Peníns. Setúbal 614 856 1.069 1.187 1.433 1.514 1.849 1.951 

Lezíria do Tejo 567 827 1.039 1.220 1.466 1.697 2.090 2.233 

Alentejo 696 901 1.013 1.187 1.468 1.574 1.604 1.738 

Algarve 737 1.042 1.398 1.472 1.703 1.815 1.976 2.110 

Continente 720 1.007 1.307 1.494 1.713 1.820 2.049 2.175 

Nota: Dados das NUTS II retirados das Contas Regionais do INE; Dados das NUTS III 
baseados na estrutura da distribuição do PIB de 1997, com a actualização baseada nos 
valores agregados das NUTS II de 1998 e 1999, respectivamente. 

Fonte: Contas Regionais, INE. 

QUADRO 7 
Índice do Poder de Compra per capita  

Regiões (Portugal = 100) 

Regiões 2000 

Lisboa e Vale do Tejo 136,77 

Oeste 78,13 

Grande Lisboa 176,31 

Peníns. Setúbal 102,49 

Médio Tejo 73,90 

Lezíria do Tejo 75,69 

Fonte: INE. 

Este mesmo indicador revela, porém, grandes disparidades de desenvolvimento 

competitivo no interior da região. Uma análise mais detalhada permite encontrar 

desequilíbrios significativos entre as subunidades regionais e, sobretudo, entre os 

concelhos. A distância que separa os 5 concelhos com valores mais elevados e os 

5 com valores mais reduzidos é, como se pode verificar no quadro seguinte, 

muito marcada. 
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QUADRO 8 
Índice do Poder de Compra per capita  

Concelhos (Portugal = 100) 
Concelhos 2000 

As Situações mais Favoráveis 

Lisboa 305,19 

Oeiras 164,30 

Cascais 148,89 

Amadora 131,36 

Almada 124,21 

As Situações mais Desfavoráveis 

Sardoal 55,07 

Ferreira do Zêzere 52,06 

Chamusca 51,20 

Óbidos 49,70 

Gavião 46,59 

Fonte: INE. 

Uma leitura ainda mais detalhada daria, por certo, conta de situações ainda mais 

contrastantes, ou seja, de bolsas muito significativas de pobreza e exclusão, 

indiciadoras de problemas graves em matéria de coesão económica e social, 

dentro de uma região com níveis de desenvolvimento competitivo apreciáveis. 

No que diz respeito à competitividade territorial, a principal clivagem regista-se 

entre as áreas urbanas e a sua periferia imediata, por um lado, e as áreas rurais, 

por outro, em especial aquelas que se encontram mais afastadas da Área 

Metropolitana e que, por isso, beneficiam menos do seu dinamismo (como é o 

caso dos 5 concelhos em situação mais desfavorável, listados no quadro 

anterior). 

Estas clivagens intra-regionais de desenvolvimento competitivo reflectem e 

traduzem, naturalmente, situações claramente diferenciadas em matéria de níveis 

de produtividade e de utilização de recursos humanos, mais ou menos 

qualificados, e de estruturas de especialização produtiva, ao nível das unidades 

sub regionais NUTS III que estamos a considerar. Neste domínio destaca-se, em 

particular, a região da Grande Lisboa, com valores significativamente superiores 

aos registados na RLVT e no Continente, ao contrário do que acontece com todas 
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as outras NUTS III, em termos de produtividade (não obstante os progressos 

registados nos últimos anos), com excepção da Península de Setúbal e, mais 

recentemente, da Lezíria do Tejo. 

A RLVT e a Grande Lisboa, em particular, assumem-se, por outro lado, como o 

grande mercado consumidor português, com taxas de cobertura, para o comércio 

intra e extra comunitário, claramente inferiores às registadas, em média, no 

espaço nacional. 

As diferenças registadas estão associadas, também, aos diferentes perfis de 

especialização produtiva de cada uma das subunidades regionais consideradas. 

Assim, pode-se dizer que a Grande Lisboa e a Península de Setúbal revelam 

especializações produtivas muito semelhantes à da região de Lisboa e Vale do 

Tejo, muito centradas nos sectores do comércio, serviços financeiros, serviços às 

empresas, outros serviços, turismo e em indústrias que exploram intensivamente 

a obtenção de economias de escala e a diferenciação do produto e, no caso da 

primeira, a I&D, como sejam os casos da fabricação de material de transporte, de 

produtos químicos e farmacêuticos, entre outras actividades industriais de maior 

valor acrescentado. As regiões da Lezíria do Tejo e, sobretudo, do Oeste e Médio 

Tejo apresentam, por outro lado, estruturas produtivas menos diversificadas que 

as anteriores, bastante menos centradas nos serviços e na exploração, a nível 

industrial, de economias de escala e, nomeadamente, na diferenciação do produto 

e na I&D, com um peso mais elevado da agricultura e das actividades industriais 

que utilizam como factor competitivo predominante o fácil acesso a uma gama 

de recursos naturais abundantes e diversificados, como sejam os casos da 

fabricação de produtos agro-alimentares e de produtos cerâmicos. 

Os Desafios Estratégicos para a RLVT 

A configuração da especialização produtiva das regiões portuguesas constitui, 

talvez, o melhor indicador da importância da afirmação de estratégias que, sendo 

nacionais e de internacionalização, porque é a esse nível que se pode obter a 

massa crítica de objectivos e instrumentos que permitem construir a autonomia 
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necessária, não podem ser neutras ou omissas em relação ao desenvolvimento 

regional, porque é ao nível da criação de efectiva igualdade de oportunidades em 

todo o território para as pessoas e as empresas e do desenvolvimento de uma 

nova lógica de especialização que garanta a cooperação inter-regional, que 

qualquer estratégia de desenvolvimento se constrói e pode vingar em Portugal. 

A Região de Lisboa e Vale do Tejo ocupa, neste contexto, uma posição 

específica no conjunto das regiões e sub-regiões que constituem o referencial de 

espacialização das actividades económicas no território nacional (NUTS II e III). 

Esta posição, embora derivando das características e insuficiências do modelo de 

crescimento experimentado, não deixa de lhe conferir um apreciável potencial de 

desenvolvimento. 

É preciso não esquecer, por outro lado, que a RLVT constitui o grande pólo de 

consumo da sociedade portuguesa, quer na dimensão quantitativa 

população/poder de compra, quer na dimensão qualitativa da difusão de modelos 

de consumo e de formas de distribuição, o que se revela particularmente 

importante na medida em que a especialização de cada espaço económico 

integrado, neste processo de globalização, desenha-se, cada vez mais, ao nível da 

procura, dos produtos e das competências e não ao nível da oferta, dos sectores e 

dos recursos. 

Na RLVT encontramos, de facto, uma dinâmica relativamente completa de 

articulação entre economias de escala e de aglomeração, entre consumo de bens e 

de serviços, entre estratégias e comportamentos de custo e de qualidade. 

Em termos de mercado regional na economia portuguesa, a RLVT constitui o 

único que apresenta massa crítica para que a dinâmica de consumo possa ser 

considerada como factor estratégico de desenvolvimento, seja pelos efeitos de 

arrastamento a montante, seja pelo dinamismo de criação de emprego e 

rendimento, seja como factor de atracção e internacionalização, seja como 

elemento de articulação com outros espaços regionais do país. 
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A “chave” para a adequada exploração deste potencial de desenvolvimento (ou 

até para o seu não “esbanjamento”) reside na construção de uma estreita 

articulação entre a inserção dinâmica no processo, mais global, de 

internacionalização da economia portuguesa e a redução das disparidades 

internas de coesão económica e social que a caracterizam, isto é, na construção 

de uma nova capacidade de gerar riqueza (segundo critérios internacionais) e 

distribuir rendimento (no espaço nacional), num contexto aberto e competitivo. 

Uma estratégia para a região de Lisboa implicará sempre fazer escolhas nestes 

dois terrenos, isto é, escolher influências externas de forma selectiva e favorecer, 

de forma igualmente selectiva, capacidades internas. A exploração conjunta e 

integrada das opções de desenvolvimento que se colocam naqueles dois terrenos 

não poderá deixar de atender, nomeadamente, à: 

• presença de uma massa crítica de actividades de Ciência & Tecnologia e 

de Investigação & Desenvolvimento (em particular, em áreas que se 

articulem com as duas grandes fileiras produtivas presentes na região, 

agro-química e transportes); 

• exploração das oportunidades abertas pelas economias de gama 

(flexibilidade e adaptação à procura); 

• criação acelerada das velhas e novas infra-estruturas que permitam 

explorar todas as formas de integração empresarial nas redes mundiais. 

As escolhas que permitem materializar uma estratégia para a RLVT vão, assim, 

muito mais longe do que um mero alargar das facilidades oferecidas para as 

actividades económicas, sociais e culturais. Essas escolhas implicam, 

necessariamente, a escolha de parceiros privilegiados para a construção europeia 

(quer a Norte, quer a Sul), a escolha dos investimentos a realizar nas actividades 

de futuro (as actividades de Ciência & Tecnologia são, neste quadro e a título de 

exemplo, uma prioridade indiscutível face à situação de partida existente) e a 

escolha dos modelos de iniciativa privada a acolher e incentivar (sem qualquer 

distinção de origem num modelo económico aberto, em construção). 
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Neste quadro, os novos desafios da competitividade territorial, são aqui, 

naturalmente, também determinantes. Estes desafios situam-se num complexo 

“jogo” de potencialidades e limitações. 

Entre as potencialidades, destacamos, nomeadamente, a construção de vantagens 

importantes na captação de novos investimentos de origem nacional e estrangeira 

e o surgimento de agentes económicos com vocação para protagonizarem 

estratégias efectivas de desenvolvimento regional. 

A este nível, convém salientar que a atracção de um grande investimento, 

designadamente, pela relevância assumida na região, na montagem e fabricação 

de automóveis, devia ser orientada para a RLVT, e, preferencialmente, para a 

Península de Setúbal, nomeadamente para o concelho de Palmela (a alternativa 

mais viável seria, em princípio, a Azambuja), no sentido de optimizar o seu 

entrosamento com outros construtores e fornecedores especializados aí 

instalados, ao mesmo tempo que se pode tirar algum proveito de infra-estruturas 

produtivas já existentes, mas sub utilizadas (o caso da Renault em Setúbal), e de 

infra-estruturas tecnológicas, de suporte e de logística/transporte aqui localizadas 

(casos do terminal roll-on, roll-off do Porto de Setúbal, do novo aeroporto de 

Lisboa e do desenvolvimento logístico que se perspectiva para a zona norte da 

RLVT), estas últimas especialmente importantes para quem trabalha numa lógica 

de mercado europeu e global, ao mesmo tempo que se vai valorizando 

crescentemente, por estas razões, o eixo Lisboa-Madrid, no qual Setúbal e 

Palmela se posicionam. 

Entre as limitações, destacamos a manutenção de insuficiências importantes, 

quer no plano da cooperação industrial - travando a difusão dos impactos dos 

investimentos de maior dimensão ao tecido produtivo regional -, quer no plano 

dos recursos humanos, financeiros e de gestão que caracterizam as empresas ou 

resultam do funcionamento actual dos sistemas de educação e formação e de 

financiamento. 
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Potencialidades e limitações estas que levantam, por isso mesmo, a questão 

qualitativa central de qualquer processo de desenvolvimento cumulativo e 

sustentável que é a da sinergia de iniciativas e estratégias, públicas e privadas, 

exigindo processos específicos de intervenção e concertação onde a integração de 

objectivos de natureza económica, social e cultural se torna possível. 

A construção de vantagens competitivas dinâmicas de médio e longo prazo no 

mercado mundial só é possível com base numa forte cooperação (intra e inter) 

envolvendo o sector público e o sector privado, que viabilize estratégias criativas 

de utilização dos factores produtivos e permita melhorar o poder de mercado das 

empresas portuguesas. 

Esta construção encontra na realidade “sistema regional” o seu espaço 

privilegiado de afirmação através de um processo alargado de concertação entre 

velhos e novos parceiros sociais e instituições públicas. 

As características (diversidade, potencial e debilidades) da RLVT conferem-lhe 

um papel fundamental na viabilização de uma trajectória de desenvolvimento 

que, apostando ousadamente na internacionalização, consiga travar um processo 

de divergência interna e redução do grau de coesão nacional, que tenderá a 

afirmar-se sempre que o crescimento económico corresponder, basicamente, a 

uma internacionalização por “choque” exógeno e a uma modernização por 

mimetismo. 

A Região de Lisboa e Vale do Tejo, detendo o maior potencial de 

internacionalização global de todos os subsistemas regionais do país tem, 

portanto, a responsabilidade estratégica de assumir um claro protagonismo na 

promoção de uma lógica de cooperação inter-regional. 

O cruzamento das políticas de competitividade com as políticas sectoriais, por 

um lado, e destas com as políticas regionais e de ordenamento do território, por 

outro, constituem, nesta linha de pensamento, uma condição imprescindível deste 

caminho e um poderoso instrumento de desenvolvimento económico (ao 
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contrário, a sua desarticulação e rivalidade constituem um, também poderoso, 

mecanismo de bloqueio, quer da competitividade, quer do equilíbrio regional). 

A lógica de cooperação inter-regional, envolvendo a RLVT, afigura-se-nos, 

portanto, como um terreno decisivo da construção de novas vantagens 

competitivas que representem um efectivo ajustamento estrutural face à 

insustentável e “suicidária” aposta na manutenção de vantagens comparativas de 

curto prazo, apoiadas no baixo custo do factor trabalho. 

3. TERRITÓRIO 

A Península de Setúbal possui uma localização privilegiada, entre os estuários 

dos rios Tejo, Sado e o Oceano Atlântico, situando-se na região de Lisboa e Vale 

do Tejo. A região, a norte, está separada da NUTS III Grande Lisboa pelo rio 

Tejo e faz fronteira com a NUTS III Lezíria do Tejo. A Oeste é banhada pelo 

Oceano Atlântico, e a Este e Sul faz fronteira com o Alentejo, sendo também a 

Sul banhada pelo rio Sado. 

A NUTS III Península de Setúbal possui uma superfície de cerca de 1580,9 km2 

que corresponde a cerca de 2% da superfície total do país e a cerca de 13% da 

superfície da região de Lisboa e Vale Tejo. A região é composta por nove 

concelhos: Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, 

Sesimbra e Setúbal. 
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FIGURA 1  
Localização Geográfica e Divisão Administrativa da 

Península de Setúbal  

 

 

 

A Península de Setúbal possui uma forte dinâmica de transformação do solo que 

se vem traduzindo num crescimento e densificação acelerados das suas áreas 

urbanas. A actual ocupação urbana da Península de Setúbal é constituída por dois 

sistemas principais: 

1) polarização de três grandes aglomerados da beira-rio (Almada, Barreiro, 

Seixal), que funcionam como pólos de ligação da Península à cidade de 

Lisboa; a influência destes aglomerados urbanos estende-se não só aos 

concelhos dos quais são sede, mas também aos concelhos vizinhos, 

definindo uma área de influência onde os movimentos pendulares para a 

cidade de Lisboa são muito significativos; 

2) o bi-pólo Setúbal-Palmela que, ao contrário do anterior, é relativamente 

autónomo em relação à cidade de Lisboa. 
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As unidades territoriais identificadas no PROTAML elaborado em 2001 (D.L. 

nº 68/2002, de 8 de Abril), para a Península de Setúbal constituem uma base de 

caracterização válida para a definição do modelo de ordenamento da Península. 

Consideram-se seis unidades territoriais, incluindo as unidades territoriais do 

Estuário do Tejo e do Sado. As seis unidades referidas são as seguintes: 

1) Arco Ribeirinho Sul 

2) Setúbal / Palmela 

3) Planície Interior 

4) Espaço de Transição Nascente 

5) Arrábida / Espichel / Matas de Sesimbra 

6) Nascente Agro-Florestal. 

Arco Ribeirinho Sul 

A unidade territorial correspondente ao Arco Ribeirinho organiza-se nas 

seguintes subunidades: Área Urbana Almada/Montijo, Sobreda/Charneca, Arriba 

Fóssil da Caparica, Costa da Caparica, Trafaria/Banática. Estas subunidades 

constituem a coroa norte urbana da Península de Setúbal. 

O desenvolvimento dos aglomerados urbanos desta subunidade tem sido, em 

grande parte, determinado pela acessibilidade fluvial a Lisboa, e posteriormente 

pela acessibilidade rodoviária através da Ponte 25 de Abril, que fomentou o 

crescimento urbano em grande escala no contínuo ribeirinho de Almada ao 

Fogueteiro. 
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FIGURA 2 
Unidades Territoriais da Península de Setúbal 

 
Fonte: PROTAML/2001 

 

A nascente da auto-estrada A7 verificou-se um crescimento urbano de alta 

densidade, com características de dormitório da cidade de Lisboa. Por outro lado, 

tanto no Concelho do Seixal, como na parte interior desta unidade, observou-se 

uma urbanização mais extensiva, com base em tipologias de moradias. O 

crescimento de alta densidade tem sido contido pelo limite definido pela auto-

estrada, que separa os dois modelos de urbanização referidos. 
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No entanto, esta fronteira entre os dois modelos de urbanização tem vindo a 

diluir-se, tendo a implementação da ligação ferroviária acentuado o processo de 

densificação a Poente da Auto-Estrada. 

O crescimento urbano nesta unidade deu-se de uma forma descontrolada, dando 

origem por vezes a bolsas urbanas de má qualidade construtiva e arquitectónica 

ou de génese ilegal, com carências em relação à infra-estruturação e 

equipamentos colectivos. Em casos extremos surgiram guetos e associados a 

estes alguns problemas de exclusão social. 

A actividade industrial e portuária tem tido grande importância nesta unidade. No 

entanto, a evolução da indústria a nível europeu levou a um abandono 

progressivo deste tipo de actividade. Desta forma, verificou-se uma 

obsolescência e decadência da actividade industrial nesta unidade nas últimas 

décadas, levando a uma grande especulação em relação à reconversão desses 

espaços em alguns casos ainda por definir e orientar. 

As encostas desta unidade viradas para o rio Tejo possuem um elevado valor 

paisagístico e natural. No entanto, as construções relacionadas com a actividade 

industrial e o não cumprimento das cérceas máximas das edificações em algumas 

dessas encostas funcionam como intrusões visuais, prejudicando o valor 

paisagístico destas áreas. 

O crescimento do conjunto urbano formado pela Costa da Caparica, Fonte da 

Telha, Aroeira e Verdizela está relacionado com as actividades turísticas, de 

recreio e lazer. Este conjunto possui uma vocação balnear com grandes praias de 

elevada capacidade – as únicas com grande capacidade na Área Metropolitana de 

Lisboa. 

As ligações internas desta unidade são débeis, não existindo nenhuma ligação 

fluvial entre os diversos aglomerados ribeirinhos. A conclusão da construção do 

IC 32 e do Metro do Sul do Tejo (MST) irão permitir reforçar as conexões 

internas entre as subunidades do Arco Ribeirinho e assim a sua coesão territorial 

e complementaridades funcionais. 
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Setúbal / Palmela 

A unidade territorial de Setúbal / Palmela é constituída por duas subunidades: a 

que engloba os aglomerados de Setúbal, Palmela e Mitrena e a área Agrícola a 

norte de Setúbal. 

Devido à localização periférica da cidade de Setúbal em relação à Área 

Metropolitana de Lisboa, e devido à sua grande acessibilidade em relação aos 

modos de transporte rodoviário, ferroviário e marítimo ser relativamente recente, 

esta cidade desenvolveu um elevado grau de autonomia em relação à cidade de 

Lisboa, desempenhando o papel de charneira da Área Metropolitana com o Sul. 

Desta forma, a cidade de Setúbal está dotada de infra-estruturas e equipamentos 

de nível superior. O dinamismo desta cidade deve-se essencialmente à existência 

do porto e às actividades industriais e de armazenagem que se estabeleceram no 

porto de Setúbal, bem como à complementaridade funcional deste porto com os 

portos de Sines e de Lisboa. 

Esta unidade tem também um elevado potencial histórico, cultural e natural, 

associado às unidades vizinhas, sendo a área agrícola a norte de Setúbal, em 

especial as terras marginais do Sado, muito importante a nível agrícola e 

ambiental. Do ponto de vista histórico e cultural, os centros históricos de Setúbal 

e Palmela desempenham um papel chave nesta unidade.  

Planície Interior Sul 

A Planície Interior Sul é uma unidade relativamente homogénea. Esta unidade 

caracteriza-se pela sua ocupação desordenada e fragmentada, que se deve ao 

crescimento exponencial provocado pela construção da ponte 25 de Abril. Este 

crescimento exponencial esteve intimamente relacionado com fenómenos de 

especulação e com construções de génese ilegal, com carências a nível de infra-

estruturação e equipamentos. 

Este processo de ocupação desordenada do solo levou à ocupação urbana de 

espaços não preparados e não adequados à urbanização e edificação, conduzindo 
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à sua desqualificação funcional, ambiental e paisagística. Surgiram também 

espaços com usos incompatíveis, especialmente de habitação, indústria e 

armazenagem. 

Os solos desta unidade possuem um elevado potencial para usos não urbanos e 

de equilíbrio para o aquífero da Península de Setúbal. A ocupação desordenada 

contribui para a poluição do aquífero da Península de Setúbal, bem como à 

exploração dos recursos naturais de uma forma desregrada, comprometendo a 

estabilidade ecológica dessas áreas. 

Coina, no centro da Península, é uma área fortemente atractiva para a 

implantação de uma área industrial de armazenagem e de logística, com potencial 

para a promoção da relocalização da indústria, em especial do Arco Ribeirinho. 

A boa acessibilidade desta zona, bem como de toda a unidade, confere-lhe uma 

posição cada vez mais importante no desenvolvimento da Península de Setúbal, 

no seu papel metropolitano e nacional. 

Espaço de Transição Nascente  

O Espaço de Transição Nascente abrange uma extensa área plana que se 

estende entre Alcochete, Pinhal Novo e Palmela. Esta unidade apresenta uma 

construção em espaço rural, dispersa e associada à exploração agrícola. Esta 

dispersão acentuou-se com a construção da Ponte Vasco da Gama, que acelerou 

o ritmo de construção dispersa e onde a procura passou a ser constituída por 

população com características urbanas e com exigências de padrões de conforto 

urbanos, mas procurando espaços de baixa/muito baixa densidade. 

Alcochete e Pinhal Novo são os aglomerados urbanos de maior importância nesta 

área. Alcochete usufrui do contacto com o estuário do Tejo que lhe confere 

também um potencial ao nível turístico, de recreio e lazer. Este aglomerado está 

a registar um grande aumento populacional e habitacional decorrente da nova 

acessibilidade conferida pela Ponte Vasco da Gama. Pinhal Novo é um 

aglomerado desenvolvido a partir de uma encruzilhada de vias de comunicação, 
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possuindo uma posição charneira em relação a Coina, Setúbal/Palmela e Montijo, 

que lhe confere potencial para atrair actividades em articulação com estes pólos e 

com o nascente agro-florestal da Área Metropolitana. 

Arrábida / Espichel / Matas de Sesimbra 

A unidade designada Arrábida / Espichel / Matas de Sesimbra corresponde a 

uma vasta área localizada no extremo sudoeste da Península de Setúbal, e é 

constituída pelas seguintes subunidades, que são considerados espaços 

fundamentais do ponto de vista natural e ambiental: Serra da Arrábida, Área 

Agrícola de Azeitão, Sesimbra / Santana / Lagoa de Albufeira, Cabo Espichel, 

Matas de Sesimbra, e a parte Sul da Arriba Fóssil da Caparica/Mata dos Medos. 

A Serra da Arrábida e o Cabo Espichel correspondem a uma extensa área 

costeira e serrana que possui elevada diversidade ecológica, paisagens de grande 

riqueza e património natural. As matas de Sesimbra correspondem a uma mancha 

florestal contínua, caracterizada por um elevado interesse faunístico e florístico. 

Estas matas englobam a zona húmida da Lagoa de Albufeira, que também 

apresenta grande interesse ecológico. 

Outra das subunidades é a área agrícola de Azeitão, que está parcialmente 

incluída no Parque Natural da Arrábida. É uma área agrícola tradicional de 

elevado interesse, constituindo também uma área de património histórico-cultural 

associado às Quintas, onde existe uma especialização na produção de queijo e 

vinho. Esta área é também uma área de habitação de qualidade em meio rural, de 

primeira e segunda residência. 

O eixo urbano Sesimbra / Santana / Lagoa de Albufeira corresponde a uma área 

urbanizada predominantemente para fins turísticos, de recreio e lazer, 

encontrando-se, no entanto, algumas áreas urbanas desordenadas e 

deficientemente infra-estruturadas, como consequência de processos de 

urbanização sem planeamento e em parte de génese ilegal. Esta área engloba o 

porto de Sesimbra, que é um importante porto de pesca a nível nacional. 
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Nascente Agro-Florestal 

A unidade Nascente Agro-Florestal é relativamente homogénea, sendo ocupada 

essencialmente por explorações agro-florestais de montado de Sobro, e também 

por significativas áreas de exploração de agricultura de regadio, que exercem 

uma pressão sobre o recurso água que poderá pôr em causa o equilíbrio 

ecológico do sistema. 

Está parcialmente integrada na Reserva Natural do Estuário do Tejo e estabelece 

a ligação ecológica entre os estuários do Tejo e do Sado. Possui um elevado 

valor agrícola e ecológico devido ao interesse económico da exploração do 

montado, à protecção que oferece ao aquífero da Península e às condições que 

proporciona à avifauna em termos de habitat. 

A existência de ocupações urbanas extensivas muito específicas e da ocupação 

turística, se não for devidamente limitada, poderá pôr em causa o equilíbrio de 

toda a unidade, bem como de toda a Península. Tal como acontece noutras 

unidades, também nesta existe uma procura, por parte da população urbana, de 

novas formas de habitar, procurando obter os padrões de vida urbana 

relacionados com o desafogo, valores e paisagem do meio rural. 

A área de Pegões/Marateca possui uma boa ligação ao porto de Setúbal e é 

constituída com base em cruzamentos ferroviários e rodoviários com alguma 

expressão em termos de localização de indústria. Possui desta forma condições 

para a localização de uma plataforma logística de articulação da Área 

Metropolitana de Lisboa com o Sul do país e com Espanha. 

4. DEMOGRAFIA 

A população residente na Península de Setúbal, em 2001, atingia os 714 589 

habitantes, à qual correspondia uma densidade populacional, de 452 hab/km2, 

que ultrapassa a densidade populacional do espaço nacional e da própria NUTSII 
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Lisboa e Vale do Tejo onde a região se insere, respectivamente 112,4 hab/km2 e 

294,7 hab/km2.  
QUADRO 9  

Densidade Populacional por NUTS 
(hab/km2) 

NUTS 1991 2001 

Oeste 142,6 156,5 

Grande Lisboa 1 684,8 1 736,5 

Península de Setúbal 405,1 452,0 

Médio Tejo 96,0 98,0 

Lezíria do Tejo 54,5 56,4 

Lisboa e Vale do Tejo              280,1 294,7 

Portugal   107,1 112,4 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 

A densidade populacional intra-regional revela, na Península de Setúbal, sinais 

de forte heterogeneidade. De facto, em 2001, destacam-se concelhos como 

Almada, Barreiro, Moita e Seixal que possuem densidades populacionais muito 

elevadas, respectivamente 2289,9 hab/km2, 2468,4 hab/km2, 1235,2 hab/km2 e 

1570,3 hab/km2, e, no lado oposto, observam-se concelhos com níveis de 

densidade populacional bastante mais reduzidos, tais como Alcochete, com 98 

hab/km2, Palmela com 114,5 hab/km2, e Montijo com 115 hab/km2. 
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QUADRO 10  
Densidade Populacional por Concelhos  

da Península de Setúbal  
(hab/km2) 

Concelhos 1991 2001 

Alcochete 76,6 98,0 

Almada 2 161,2 2 289,9 

Barreiro 2 679,5 2 468,4 

Moita 1 192,0 1 235,2 

Montijo 105,8 115,0 

Palmela 94,1 114,5 

Seixal 1 221,7 1 570,3 

Sesimbra 139,3 192,0 

Setúbal 535,3 588,5 

Península de Setúbal 405,1 452,0 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 

A análise do crescimento populacional médio anual nas NUTS III da região de 

Lisboa e Vale do Tejo, ao longo do período 1991-2001, revela que a Península de 

Setúbal evidenciou o crescimento mais expressivo (1,1%), contrastando com o 

comportamento das restantes NUTS III e superando consideravelmente os 

valores apresentados quer pela região de Lisboa e Vale do Tejo, quer pelo espaço 

nacional. 
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QUADRO 11  
Crescimento Populacional Médio Anual  

por NUTS III 
(1991-2001) 

NUTS Taxa média de crescimento 
anual  

Oeste 0,9% 

Grande Lisboa 0,3% 

Península de Setúbal 1,1% 

Médio Tejo 0,2% 

Lezíria do Tejo 0,3% 

Lisboa e Vale do Tejo                 0,5% 

Portugal   0,5% 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 

Na NUTS III Península de Setúbal, o crescimento populacional médio anual 

intra-regional permite também destacar algumas disparidades concelhias. Deste 

modo, concelhos como Alcochete, Palmela, Seixal e Sesimbra destacam-se pela 

positiva, ao evidenciarem taxas médias de crescimento anuais, ao longo do 

período 1991-2001 significativas, respectivamente de 2,5%, 2,0%, 2,5% e 3,3%. 

Por outro lado, concelhos como Barreiro e Moita contribuíram para a redução da 

taxa média anual de crescimento populacional na Península de Setúbal, o 

primeiro por apresentar uma taxa média de crescimento negativa (-0,8%), e o 

segundo por apresentar uma taxa que, apesar de positiva, foi bastante reduzida 

(0,4%). 
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QUADRO 12  
Crescimento Populacional Médio Anual  
nos Concelhos da Península de Setúbal  

(1991-2001) 

Concelhos Taxa média de crescimento 
anual 

Alcochete                               2,5% 

Almada                                  0,6% 

Barreiro                                -0,8% 

Moita                                   0,4% 

Montijo                                 0,8% 

Palmela                                 2,0% 

Seixal                                  2,5% 

Sesimbra                                3,3% 

Setúbal 1,0% 

Península de Setúbal 1,1% 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 

 

 

Relativamente à estrutura etária da população residente na região da Península de 

Setúbal, detecta-se uma distribuição relativamente homogénea entre os sexos, 

salientando-se apenas o ligeiro predomínio do sexo feminino no escalão etário 

dos indivíduos com mais de 65 anos, e por oposição, a ligeira preponderância do 

sexo masculino nas camadas etárias mais jovens (0 a 14 anos e 15 a 24 anos).  
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GRÁFICO 8  
Estrutura Etária na Península de Setúbal  

por sexos em 2001 

204060 4020 600

0 a 14

15 a 24

25 a 64

65 ou + 

em %Homens Mulheres  
Fonte: INE, Censos, 2001 

 

 

A estrutura etária da Península de Setúbal, em 2001, revela bastante similitude 

face à estrutura correspondente do espaço nacional. A distribuição da população 

segundo os grupos etários ao nível concelhio apresenta, por outro lado, um peso 

relativo do grupo etário dos 65 e mais anos ligeiramente mais acentuado nos 

concelhos de Almada e Montijo, enquanto que o peso das camadas mais jovens é 

mais expressivo em concelhos como a Moita e o Seixal. 
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GRÁFICO 9  
Estrutura Etária na Península de Setúbal  

por concelhos em 2001 
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Fonte: INE, Censos, 2001 

 

 

Relativamente ao movimento natural populacional ocorrido em 2000, detecta-se 

na Península de Setúbal uma propensão para a natalidade superior à da 

mortalidade, sendo essa propensão mais expressiva do que a de Lisboa e Vale do 

Tejo e a do espaço nacional, dado que a Península de Setúbal apresenta a taxa de 

natalidade mais elevada no seio das NUTS III e a taxa de mortalidade mais 

reduzida, o que se reflecte numa taxa de excedente de vidas para o ano em causa 

muito significativa. 
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QUADRO 13  
Taxas de Natalidade, Mortalidade e de  

Excedente de Vidas por NUTS III, em 2000 

Taxa de 
Natalidade

Taxa de 
Mortalidade

Taxa de 
Excedente  
de Vidas 

 

CONCELHOS 

 

 
‰ 

Portugal 11,7 10,3 1,4 

Lisboa e Vale do Tejo 12,2 10,5 1,7 

Oeste 11,4 11,5 -0,1 

Grande Lisboa 12,5 9,9 2,6 

Península de Setúbal 12,8 9,8 3,0 

Médio Tejo 9,9 12,7 -2,8 

Lezíria do Tejo 10,6 13,1 -2,4 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 

 

 

A análise das taxas de natalidade, mortalidade e de excedente de vidas, em 2000, 

nos concelhos da Península de Setúbal, permite destacar, pela positiva, o 

comportamento dos concelhos do Seixal, Sesimbra, Moita e Palmela, dado que a 

expressiva supremacia das respectivas taxas de natalidade sobre as taxas de 

mortalidade lhe conferem importantes taxas de excedente de vidas 

(respectivamente 7,5%, 4,7%, 3,7% e 3,1%). Por seu turno, os concelhos do 

Barreiro e Montijo colocam-se numa posição mais desfavorável, ao evidenciarem 

taxas de excedente de vidas negativas (–1,0% e   –0,3%, respectivamente). 
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QUADRO 14  
Taxas de Natalidade, Mortalidade e de  

Excedente de Vidas na Península de Setúbal  
por concelhos, em 2000 

Taxa de 
Natalidade

Taxa de 
Mortalidade

Taxa de 
Excedente  
de Vidas 

 

CONCELHOS 

 

 
‰ 

Península de Setúbal 12,8 9,8 3,0 

Alcochete       12,4 11,6 0,8 

Almada                                  12,7 11,0 1,7 

Barreiro                                10,3 11,3 -1,0 

Moita                                   12,9 9,2 3,7 

Montijo                                 12,3 12,7 -0,3 

Palmela                                 13,2 10,2 3,1 

Seixal                                  14,2 6,7 7,5 

Sesimbra                               13,4 8,7 4,7 

Setúbal                                 12,5 10,1 2,4 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 

CAIXA I.1 
ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO 

Índice de envelhecimento demográfico 

O índice de envelhecimento demográfico exprime a relação entre a população com 65 e mais anos 

de idade e a população jovem dos 0 aos 14 anos, em percentagem. 

Pop 65 anos
Pop 0-14 anosenvI ≥=  

 

 

No que diz respeito ao indicador de envelhecimento demográfico por NUTS III, 

é notória a posição vantajosa da NUTS III Península de Setúbal face às restantes 
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NUTS III da região de Lisboa e Vale do Tejo, apontando para uma estrutura 

populacional relativamente rejuvenescida. 

 

GRÁFICO 10  
Índice de Envelhecimento por NUTS III, em 2000 
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Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 

A estrutura de envelhecimento demográfico da Península de Setúbal ao nível 

concelhio coloca Seixal e Moita nas posições mais favoráveis e o Barreiro como 

o concelho com a estrutura populacional mais envelhecida. 
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GRÁFICO 11  
 Índice de Envelhecimento por concelhos da Península de 

Setúbal, em 2000 
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Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 
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O aumento populacional registou um relativo abrandamento no período inter 

censitário de 1981-91 embora os concelhos da Península de Setúbal registem 

ainda nesse período – quando a crise do sector industrial aí se fez fortemente 

sentir - taxas de crescimento anuais positivas, ao contrário da NUTS III 

“Margem Norte de Lisboa” que apresenta, logo em 1981, taxas de crescimento 

negativas. (Carrilho, Mª.  José, Peixoto, J (1993) “A evolução demográfica em 

Portugal entre 1981 e 1992” in Estudos Demográficos nº 31  INE).  

Em termos do crescimento efectivo da AML, a Península de Setúbal apresenta 

valores positivos mais elevados se a compararmos com a Margem Norte, isto 

apesar de concelhos como os da Amadora, Cascais, Loures, Sintra e Vila Franca 

de Xira apresentarem um crescimento positivo acentuado, quer em termos 

absolutos quer relativos, pois o “êxodo” verificado em Lisboa, afectou 

decisivamente os valores globais do crescimento populacional efectivo, tanto na 

Margem Norte como na Península de Setúbal.   

Ressalta-se, assim, a permanência de taxas de crescimento efectivo positivas, 

traduzidas em saldos positivos, quer de crescimento migratório, quer de 

crescimento natural, e a manutenção da sua capacidade de atracção de população 

residente, mesmo num contexto de cessação dos históricos movimentos 

migratórios na AML, que contrasta com a sua força de repulsão em matéria de 

fluxos pendulares de população activa. 

O rejuvenescimento comparativo da Península de Setúbal, apesar do 

envelhecimento que se torna mais evidente no último período inter-censitário 

(1991/2001), não resultou num aumento da natalidade nos concelhos periféricos 

e o peso do grupo etário mais jovem, dos 0 - 14 anos, diminui em todos os 

concelhos da AML, parece ser, no contexto europeu, uma regularidade. De 

acordo com a literatura neste domínio, um dos fenómenos demográficos que tem 

acompanhado a evolução das Áreas Metropolitanas nos últimos 30 a 40 anos é o 

envelhecimento dos seus centros, paralelamente à manutenção e /ou crescimento 

de uma população mais jovem nos subúrbios. 
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QUADRO 16  
Estrutura e  variação da população dos concelhos da AML, 

segundo os  grupos  etários 
0 - 14 15-24 25 - 64 65 ou mais Concelhos 

1991 2001 Var. 
(%) 

1991 2001 Var. 
(%) 

1991 2001 Var. 
(%) 

1991 2001 Var. 
(%) 

Margem Norte 17,6 15,4 - 2,2 15,8 12,9 - 2,9 53,8 55,6   1,8 12,8 16,2   3,4 
Amadora 
Azambuja 
Cascais 
Lisboa 
Loures 
Odivelas 
Mafra 
Oeiras 
Sintra 
V.Franca Xira 

19,3 
18,3 
18,3 
14,2 
20,1 
----- 
18,8 
18,3 
19,5 
21,1 

15,4 
13,9 
16,9 
12,9 
14,9 
15,9 
15,7 
14,9 
18,6 
16,5 

- 3,9 
- 4,4 
- 1,4 
- 1,3 
- 5,2 
----- 
- 3,1 
- 3,4 
- 0,9 
- 4,6 

16,2 
14,9 
16,0 
14,9 
16,6 
----- 
14,9 
16,5 
16,3 
15,5 

13,6 
14,1 
12,9 
11,1 
14,4 
14,1 
13,7 
13,3 
12,9 
14,9 

- 2,6 
- 0,8 
- 3,1 
- 3,8 
- 2,2 
----- 
- 1,2 
- 3,2 
- 3,4 
- 0,6 

55,8 
50,6 
54,1 
52,1 
55,1 
----- 
51,9 
54,7 
55,0 
54,5 

56,9 
53,3 
55,8 
53,1 
57,6 
58,5 
53,8 
57,4 
55,6 
57,0 

- 1,1 
  2,7 
  1,7 
  1,0 
  2,5 
----- 
  1,9 
  3,0 
  0,6 
  2,5 

8,6 
16,2 
11,6 
18,8 
8,2 
----- 
14,4 
10,5 
9,2 
8,9 

14,1 
18,7 
14,4 
22,9 
13,0 
11,5 
16,7 
14,3 
12,9 
11,5 

  5,5 
  2,5 
  2,8 
  4,1 
  4,8 
----- 
  2,3 
  3,8 
  3,7 
  2,6 

Península de 
Setúbal 

19,3 15,1 - 4,2 15,8 14,6 1,2 54,0 56,5   2,5 10,9 13,8   2,9 

Alcochete 
Almada 
Barreiro 
Moita 
Montijo 
Palmela 
Seixal 
Sesimbra 
Setúbal 

17,3 
17,8 
17,4 
22,0 
17,9 
19,0 
21,5 
18,6 
19,9 

14,6 
14,6 
11,1 
17,3 
16,1 
16,2 
16,7 
15,7 
14,6 

- 2,7 
- 3,2 
- 6,3 
- 4,7 
- 1,8 
- 2,8 
- 4,8 
- 2,9 
- 5,3 

16,4 
15,7 
16,9 
15,7 
15,2 
15,1 
16,0 
15,4 
15,4 

12,7 
13,7 
14,7 
15,5 
13,1 
13,5 
15,6 
13,3 
15,5 

- 3,7 
- 2,0 
- 2,2 
- 0,2 
- 2,1 
- 1,6 
- 0,4 
- 2,1 
  0,1 

52,0 
54,8 
54,3 
52,2 
53,0 
53,8 
55,5 
53,0 
52,8 

56,1 
55,9 
60,0 
54,9 
54,2 
54,8 
58,3 
54,2 
55,5 

  4,1 
  1,1 
  5,7 
  2,7 
  1,2 
  1,0 
  3,3 
  1,2 
  2,7 

14,3 
11,7 
11,4 
10,2 
13,9 
12,0 
6,9 
13,0 
11,8 

16,6 
15,8 
14,3 
12,3 
16,6 
15,4 
9.5 
16,8 
14,4 

  2,3 
  4,1 
  2,9 
  2,1 
  2,7 
  3,4 
  2,6 
  3,8 
  2,6 

AML 18,0 15,3 - 2,7 15,8 13,3 - 2,5 53,9 55,8  1,9 12,3 15,5   3,2 

Fonte:  INE - Recenseamentos Gerais da População 

No domínio da estrutura etária, a  análise da hierarquização do índice de 

envelhecimento na Península de Setúbal mostra que, apesar de se terem 

verificado alterações posicionais inter-censitárias, os concelhos mais 

envelhecidos são os que apresentam traços de uma certa “exterioridade urbana e 

metropolitana” ou mesmo “ruralidade”, como os casos de Alcochete e mesmo do 

Montijo, onde o peso da actividade agrícola é ainda muito significativo e 

desenvolvido fundamentalmente por uma população pouco jovem. De qualquer 

forma o envelhecimento é nítido em todos os concelhos da Península. 

A análise da distribuição dos tipos de família na AML faz-nos constatar que, 

apesar de ser evidente a concordância de todos os concelhos com o padrão 

nacional dominante (predomínio de famílias do tipo “casal com filhos”), há uma 

certa especificidade das estruturas familiares metropolitanas1. A Península de 

                                                 
1 Lisboa distingue-se dos restantes concelhos, ao revelar uma estrutura familiar cada vez mais 
semelhante à que caracteriza as populações urbanas das metrópoles europeias, ou seja, uma 
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Setúbal caracteriza-se, simultaneamente, por um menor número de pessoas 

vivendo sós bem como por famílias numerosas. 
QUADRO 17 

Famílias clássicas segundo o “tipo de família” por concelho, 
na AML, em 2001 (%) 

 
Concelhos 
 

 
Sem 

núcleo 

 
Casal sem 

filhos 

 
Casal com 

filhos 

Famílias 
mono 

parentais 

 
Avós com 

netos 

Com 2 
núcleos 
ou mais 

 
TOTAL 

Lisboa 
 

28,6 22,9 35,4 8,3 1,3 3,5 100,0 

Península de 
Setúbal 

14,1 22,9 52,7 6,4 1,0 2,9 100,0 

Alcochete 
Almada 
Barreiro 
Moita 
Montijo 
Palmela 
Seixal 
Sesimbra 
Setúbal 

14,9 
15,8 
14,5 
13,3 
14,7 
12,6 
11,1 
12,6 
15,7 

24,0 
23,6 
22,3 
21,6 
26,3 
25,5 
19,5 
25,3 
23,3 

51,3 
48,7 
52,8 
54,8 
48,7 
52,0 
60,1 
53,6 
50,8 

6,9 
7,1 
6,3 
6,5 
6,6 
4,9 
6,1 
4,6 
6,5 

1,1 
1,2 
1,0 
1,0 
1,4 
1,0 
0,8 
1,0 
1,2 

1,8 
3,6 
2,4 
2,7 
2,4 
4,0 
2,4 
2,8 
2,4 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Fonte:  INE, Censos da População 

 

Verifica-se ainda em todos os concelhos da AML, à excepção do Seixal, um 

decréscimo generalizado das famílias com crianças, no período 1981/2001. 

Apesar da categoria “famílias com filhos” ter o maior peso na tipologia de 

famílias dos concelhos da periferia, não se registou, de uma forma geral no 

último decénio censitário, um aumento do seu peso relativo.  

5. CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA 

Tendo procedido anteriormente à caracterização em termos territoriais e 

demográficos da Península de Setúbal, abordamos neste ponto a sua estrutura 

económica. Começamos pela esfera macroeconómica, a que se segue o mercado 

de trabalho, para finalmente concluirmos com os principais traços da estrutura e 

especialização produtiva da Região. 

                                                                                                                                    
tipologia de famílias onde o peso relativo dos isolados, das famílias monoparentais e dos grupos 
domésticos sem núcleo familiar é cada vez mais significativo. 



 

Plano 

 

 

69

5.1. Macroeconomia 

Esta secção tem por finalidade apresentar uma caracterização da situação 

macroeconómica da NUT III Península de Setúbal (PS), utilizando para tal os 

dados mais recentes. Fazem-se, sempre que possível, comparações com as NUTS 

III Grande Lisboa e Área Metropolitana de Lisboa, com a NUT II Lisboa e Vale 

do Tejo, com o Continente, e algumas vezes com a União Europeia. 

É notória a falta de séries relativamente longas de dados na maior parte das 

variáveis, a falta de fiabilidade de algumas delas, o excessivo atraso na sua 

publicação, e não raras vezes a utilização de uma estrutura observada em ano ou 

anos anteriores para obter estimativas mais recentes. Apesar de tudo isso é 

possível obter um retrato com contornos relativamente precisos da situação 

económica da Península de Setúbal, nomeadamente no confronto com as outras 

regiões analisadas. 

As variáveis utilizadas relacionam-se com o produto, o emprego e o desemprego, 

a produtividade, a inflação, os ganhos e o poder de compra, o investimento, as 

exportações e as importações.  

Produto 

A produção gerada na Península de Setúbal (PS) no período de 1988 a 1998 

representou em média 5,8% da produção do Continente, 12,9% da produção de 

Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 15% da produção da Área Metropolitana de 

Lisboa (AML) e 18% da produção da Grande Lisboa (GL). Como se pode 

observar no Gráfico 122, se exceptuarmos os anos de 1991 a 1994, e 

especialmente o ano de 1993, em que a recessão económica se fez sentir 

particularmente na PS, parece existir a tendência para que o PIB da PS tenha um 

                                                 
2 Os dados regionais para o PIB, emprego, população residente e população activa foram 
construídos com base nas Contas Regionais do INE (ver Duarte e Madruga, estudo não 
publicado). 
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peso cada vez maior em relação às outras regiões. A implantação da AutoEuropa 

em Palmela não será certamente alheia a este facto. 

GRÁFICO 12 
% do PIB da Península de Setúbal em relação a outras 

Regiões 

 

Para obtermos uma primeira aproximação no sentido de detectar se esse maior 

peso é traduzido numa melhoria do "bem-estar" da população da Península, 

estuda-se de seguida a evolução do PIB per capita. O Gráfico 13 e o Gráfico 14 

mostram essa evolução, mas é preciso desde já advertir que, para além das já 

conhecidas deficiências deste indicador, no caso presente o quociente entre a 

produção realizada na PS e a população aí residente pode subestimar o produto 

per capita, devido ao número considerável de pessoas que trabalham noutras 

regiões, como por exemplo na cidade de Lisboa. 
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GRÁFICO 13 
PIB per capita (preços de 1988) 
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Península de Setúbal 0,66 0,70 0,73 0,73 0,73 0,71 0,72 0,78 0,82 0,85 0,90

Grande Lisboa 1,26 1,34 1,42 1,49 1,46 1,46 1,47 1,48 1,53 1,59 1,68

Área Metropolitana de Lisboa 1,11 1,18 1,24 1,29 1,27 1,26 1,27 1,30 1,34 1,39 1,48

Lisboa e Vale do Tejo 0,99 1,04 1,11 1,15 1,13 1,12 1,14 1,16 1,21 1,27 1,34

Portugal 0,77 0,81 0,85 0,87 0,89 0,88 0,90 0,93 0,96 0,99 1,04
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GRÁFICO 14 
PIB per capita (Portugal =100) 
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AML 145.0 145.6 145.8 148.1 143.0 143.8 141.4 140.4 140.1 140.4 142.5

LVT 128.5 129.1 129.7 131.4 127.5 128.0 126.4 125.4 126.3 127.6 129.6
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É nítida a tendência para o produto per capita subir em todas as regiões durante o 

período considerado, se exceptuarmos o ano de 1993. Já em relação à média do 

País, os últimos anos assistiram a uma certa estagnação dos valores observados 

para as outras regiões. De salientar que a PS se situa cerca de 13 pontos 

percentuais abaixo da média de Portugal, e que o PIB per capita é pouco mais de 

metade do da região da Grande Lisboa, o que não deixa de ser significativo, 

mesmo tendo em conta a já salientada e mais que provável sub estimação deste 

rácio para a PS. 
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O crescimento do produto per capita é o resultado da dinâmica conjunta do 

crescimento do produto e do crescimento da população. A dinâmica de 

crescimento real do produto está representada no Gráfico 15 e no Gráfico 16, em 

que se fazem comparações do crescimento do produto na PS com a RLVT, com 

Portugal  e com a média verificada na União Europeia (UE-15). 

GRÁFICO 15 
Taxa de Crescimento Real do PIB 
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Portugal 5,3 4,8 2,3 1,8 -1,2 2,7 3,0 3,7 3,7 4,5

UE 3,5 3,0 1,6 1,1 -0,5 3,0 2,4 1,8 2,7 2,9
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GRÁFICO 16 
Diferença nas taxas de Crescimento Real do PIB  

(P. Setúbal - Outras Regiões) 
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A principal conclusão a retirar é a da grande volatilidade das taxas de 

crescimento do PIB na PS em relação às outras regiões. Constata-se no período 

considerado que as taxas de crescimento na PS variam de um mínimo de -3,1% 

(em 1993, ano de recessão), a um máximo de 9,5% em 1995 (devido ao 

investimento na AutoEuropa). Em relação a Portugal, é de destacar que a partir 

de 1991 a PS só em 1995 apresentou taxas de crescimento superiores, tendência 

que se manteve a partir daí, embora com diferenças mais reduzidas. Em relação à 

União Europeia, a PS teve taxas de crescimento superiores nos anos mais 

recentes (1995-1998), mas com esse diferencial a reduzir-se substancialmente de 

ano para ano, com excepção de 1998. 

Emprego 

Em relação ao emprego, estima-se que em 1998 estivessem 246 mil pessoas 

empregadas na PS, ou seja, 5,4% do emprego no Continente (14,4% do emprego 

na RLVT, 18,2% na AML e 22,2% na GL). O Gráfico 17 mostra a evolução da 

percentagem do emprego total da PS em relação às outras regiões. 
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GRÁFICO 17 
% do Emprego Total da Península de Setúbal  

em relação a outras Regiões 
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Se exceptuarmos a tendência para um ligeiro e constante aumento do peso do 

emprego na PS em relação ao Continente, verifica-se uma redução apreciável no 

período 1991-1993 em relação às outras regiões, situando-se os números 

relativos a 1998 muito próximos dos de 1988. Mais uma vez se nota (agora no 

emprego), a maior sensibilidade da PS às recessões económicas3. O Gráfico 18 

mostra a evolução das taxas de crescimento do emprego, onde se nota o brusco 

decréscimo no início da recessão em 1992, e o importante aumento em 1995, 

aquando da implantação da AutoEuropa. 

                                                 
3 Note-se que as percentagens dentro das regiões delimitadas pela região de Lisboa e Vale do 
Tejo são supostas iguais nos períodos 1988-91 e 1995-98, pelo que a análise só é 
verdadeiramente informativa no período 1991-95. 
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GRÁFICO 18 
Taxa de Crescimento do Emprego 

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Península de Setúbal 2,91 2,35 2,48 -1,88 -1,20 -1,08 5,60 2,11 0,38 3,33

Grande Lisboa 2,91 2,35 5,65 0,93 -1,55 -2,30 2,78 2,11 0,38 3,33

Área Metropolitana de Lisboa 2,91 2,35 5,06 0,42 -1,49 -2,08 3,28 2,11 0,38 3,33

Lisboa e Vale do Tejo 2,91 2,35 4,17 -0,22 -1,93 -1,65 3,00 2,11 0,38 3,34

Portugal 1,90 1,71 2,78 -1,74 -2,15 -1,13 0,89 1,59 1,57 2,68

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

 

Quanto à taxa de desemprego, ela é bastante superior na PS em relação às outras 

regiões (p.ex. mais cerca de 4,3 pontos percentuais em relação ao Continente, em 

1997, valor que se reduz para cerca de 3 pontos em relação à RLVT, ver o 

Gráfico 19), embora a correlação existente entre elas seja por demais evidente. 

Em média, a taxa de desemprego na PS situou-se nos 10,5% no período 

considerado, com um mínimo de 8% em 1992, e um máximo de 12% em 1995. 

No Continente, a média situou-se nos 6,2% (com um máximo de 7,3% em 1996, 

e um mínimo de 4,1% em 1992), e na RLVT nos 7,5% (máximo de 9,1% em 

1991, e mínimo de 5% em 1992). 
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GRÁFICO 19 
Taxas de desemprego 
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O Gráfico 20 mostra a evolução dos diferenciais das taxas de desemprego da PS 

em relação às outras regiões. 

GRÁFICO 20 
Taxas de Desemprego  

(Diferencial Península de Setúbal – Outras Regiões) 
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Produtividade 

Para analisar a evolução da produtividade na PS utilizamos, de entre alguns 

indicadores possíveis, o rácio PIB/Emprego. A PS apresenta sistematicamente 

valores superiores (em média 10 pontos percentuais) aos do Continente, e 
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sistematicamente valores inferiores (também em média 12 pontos percentuais) 

aos da RLVT, embora em relação a esta última, e nos últimos anos do período, 

essa diferença se tenha reduzido para 8 pontos percentuais (Ver Gráfico 3, 

apresentado anteriormente). 

Conjugando a conclusão agora obtida de que a produtividade na PS é superior à 

do Continente, com a obtida anteriormente de que o seu PIB per capita é 

substancialmente inferior somos levados a inferir que tal se deve a uma taxa de 

actividade bastante mais baixa na PS do que no Continente. De facto 

PIBper capita=Produtividade × Taxa de Actividade 

com a taxa de actividade definida como sendo a população empregue a dividir 

pela população residente. O Gráfico 21 é uma confirmação de tal facto4. A taxa 

de actividade na PS mantém-se consistentemente abaixo das verificadas nas 

outras regiões, e em 1997 situava-se quase 11 pontos percentuais abaixo da 

verificada no Continente, e 13,5 pontos abaixo da observada na RLVT. 

GRÁFICO 21 
Taxas de Actividade 
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4 Na realidade, a taxa de actividade utilizada no Gráfico 21 é definida como sendo igual à 
população activa a dividir pela população residente. Embora as duas definições conduzam a 
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Inflação 

Dado não existirem dados para a taxa de inflação na Península de Setúbal, supõe-

se que esta é bem aproximada pela taxa de inflação da Região de Lisboa e Vale 

do Tejo. O Gráfico 22 compara a taxa de inflação (medida pelo índice de preços 

no consumidor) na RLVT com a verificada em Portugal. Como seria de esperar, 

ambas  

GRÁFICO 22 
Taxas de Inflação (IPC) 
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Fonte: INE, IPC 

estão fortemente correlacionadas, e evidenciam o esforço de desinflação 

verificado em Portugal, já que houve uma diminuição de cerca de 7 pontos 

percentuais entre os anos de 1992 e 1999 assistindo-se a um ligeiro aumento a 

partir daí. Na globalidade do período, há alguma tendência para a taxa de 

inflação na RLVT ser mais elevada do que no conjunto do País, mas os anos 

mais recentes põem em causa esta conclusão. Por exemplo em 2001, à 

semelhança do que já tinha acontecido em 1999 e 1996, a taxa de inflação no 

Continente foi mesmo superior à verificada na RLVT. 

                                                                                                                                    
números distintos, a correlação entre eles é apreciável, e neste caso suficiente para distinguir as 
grandes tendências. 
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Ganhos 

Em consonância com a constatação anterior de que a produtividade na PS era 

superior à do Continente, e inferior à da RLVT, estão os dados constantes no 

Quadro 18, em que se verifica que no período 1995-97, os ganhos médios 

mensais na Península de Setúbal e na RLVT de Lisboa eram aproximadamente 5 

e 20 pontos percentuais superiores aos do Continente, respectivamente. Com 

base nos dados dos quadros de pessoal do MESS, apura-se que na Península de 

Setúbal, o ganho médio por hora de trabalho em 1997, situava-se cerca de 25 

pontos percentuais acima do verificado no Continente. Embora os números 

possam divergir segundo a fonte, é robusta a conclusão de que os ganhos médios 

mensais são maiores na PS do que no Continente, embora significativamente 

inferiores à média verificada na RLVT. 
QUADRO 18 

Ganhos Médios Mensais (Continente=100) 
Região Out. 95 Abr. 96 Out. 96 Abr. 97 Out. 97 
Lisboa e Vale do Tejo 120.7 120.7 120.3 121.3 120.6 
Península de Setúbal 105.9 105.2 107.3 109.6 104.7 

Fonte: DETEFP do MTS 

 

Poder de Compra 

O índice de poder de compra per capita do INE (considerando a base 100 para 

Portugal), e relativamente aos anos de 1993, 1995, 1997 e 1999, revela que o 

poder de compra na PS aumentou até 1997 tendo conhecido uma quebra em 1999 

(ver Gráfico 23). De um índice de 106 em 1993, passou para 102 em 1999, após 

ter atingido 111 em 1997. Está mais de 30 pontos percentuais abaixo dos 

verificados na RLVT, e a mais de 70 da região da Grande Lisboa. 
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GRÁFICO 23 
Índice do Poder de Compra per capita  

(Portugal =100) 
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Fonte: INE 

 

Investimento 

Não sendo possível obter uma estimativa do investimento total efectuado na PS, 

apresentam-se de seguida estimativas do investimento do sector público na 

Península, feito através do PIDDAC, bem como do investimento directo 

estrangeiro.  
QUADRO 19 

PIDDAC Localizável por Distrito 
Anos Península de 

Setúbal 
PIDDAC Total 

(Localizável por 
distrito) 

% 

1990   2 530   149 558 1,7 
1991   7 512   190 892 3,9 
1992   26 571   216 739 12,3 
1993   22 779   233 886 9,7 
1994   13 715   295 065 4,6 
1995   26 964   352 497 7,6 
1996 14 002 418 716 3,3 
1997 18 989 526 412 3,6 
1998 38 541 677 979 5,7 

Fonte: Regionalização do PIDDAC, DPP, 1990-1998 
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Constata-se que existe uma grande variabilidade do esforço de investimento da 

Administração Central na PS, que atinge um mínimo de 1,7% em 1990 e um 

máximo de 12,3% em 1992. De 1996 a 1998 assistiu-se a um aumento sustentado 

do investimento na PS, atingindo-se os 5,7% em 1998 (ver Gráfico 24), que se 

aproxima da média verificada para todo o período (5,8%). 

GRÁFICO 24 
         % do PIDDAC Aplicado na Península de Setúbal 

1.7
3.9

12.3
9.7

4.6
7.6

3.3 3.6
5.7

0

5

10

15

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 

Quanto ao investimento directo estrangeiro5 na PS, os dados disponíveis para o 

período 1996-99 mostram, por um lado a grande volatilidade desse investimento, 

e por outro a grande dependência do investimento na AutoEuropa em Palmela6 

(ver o Gráfico 25). Note-se que em 1999 o investimento na AutoEuropa 

representou mais de 1/5 do investimento estrangeiro total em Portugal. 

                                                 
5 Os nossos agradecimentos ao ICEP, que autorizou a divulgação de dados confidenciais neste 
relatório, embora só em termos de percentagens em relação ao total de Portugal. 
6 Se exceptuarmos o ano de 1998. 
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GRÁFICO 25 
% do Investimento directo Estrangeiro Aplicado na  

Península de Setúbal 
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Fonte: ICEP, dados provisórios 

Exportações 

Utilizando os dados para o período 1996-2000, onde a influência das exportações 

da AutoEuropa já se fazem sentir, constata-se que a PS exportou entre 12,5 a 

16% do total das exportações portuguesas (com uma progressiva perda de 

importância), e entre 14,5 a 18% das exportações portuguesas intracomunitárias. 

Estes valores representam cerca de 40% do total das exportações realizadas pela 

região de Lisboa e Vale do Tejo (ver Gráfico 26 e Gráfico 27). 
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GRÁFICO 26 
% das Exportações 
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  Fonte: Anuários Estatísticos Regionais, INE 

GRÁFICO 27 
% das Exportações Intracomunitárias 
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Fonte: Anuários Estatísticos Regionais, INE 

Importações 

As importações realizadas pela PS representam uma parcela diminuta das 

importações nacionais, quer totais, quer intracomunitárias, (cerca de 6% em 

2000), principalmente se comparada com a RLVT, que apresenta valores entre os 

62 e os 64% (ver Gráfico 28 e Gráfico 29).  
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GRÁFICO 28 
% das Importações 
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Fonte: Anuários Estatísticos Regionais, INE 

GRÁFICO 29 
% das Importações Intracomunitárias 
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Fonte: Anuários Estatísticos Regionais, INE 

5.2. Mercado de Trabalho 

Tendo já anteriormente analisado algumas variáveis macroeconómicas relativas à 

situação do mercado de trabalho, para a análise da melhoria da qualidade de vida 

da população é indispensável analisar outras dinâmicas do mercado de trabalho e 

as possibilidades que este oferece ao nível da melhoria (qualitativa e 
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quantitativa) das condições de emprego. Neste contexto, analisamos apenas a 

evolução da estrutura socioprofissional da população, o que tem inevitavelmente 

impactos nos modos de vida e nos níveis de consumo da população residente. A 

evolução da estrutura socioprofissional da população permite caracterizar as 

transformações da economia urbana da região metropolitana de Lisboa nas 

últimas décadas ao acompanhar todo o processo de reestruturação sócio-

produtiva que o país e em particular na Península de Setúbal, experimentaram 

nos últimos 15 anos.  

Os principais traços dessas mudanças são os seguintes:  

• um crescimento generalizado do sector dos “serviços” e 

nomeadamente de novos sectores do terciário não tradicional, 

associado a um  decréscimo do sector secundário onde importa 

realçar, por um lado o significado da “desindustrialização do 

emprego” e do impacto que esse processo teve na reestruturação 

produtiva da região e na reconversão ocupacional dos operários 

industriais; e por outro, a tendência crescente para a “quaternarização” 

da cidade de Lisboa; 

• um crescimento elevado das taxas de actividade feminina 

evidenciando, uma progressiva feminização da mão-de-obra e 

traduzindo-se num aumento da taxa de actividade geral; 

• um crescimento exponencial das profissões de maiores exigências 

quanto a qualificações, nomeadamente nos concelhos que constituem 

a centralidade socio-económica e urbanística da Metrópole. 

Nos últimos 15 anos, mesmo num contexto dominante para o crescimento e 

expansão do terciário a todos os espaços urbanos da AML, verifica-se ainda um 

enorme desequilíbrio da sua estrutura produtiva, que se relaciona com o peso que 

o sector industrial teve na estruturação económica, socio-produtiva e na estrutura 

de qualificações da Região, nomeadamente da Península de Setúbal. 
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QUADRO 20 
População residente activa a exercer uma profissão segundo 

os ramos de actividade por concelho em 1991 e 2001  (%) 
Primário Secundário Terciário Concelhos 

1991 2001 Var. 1991 2001 Var. 1991 2001 Var. 
Área 
Metropolitana 
Norte 

2,1 1,2 - 0,9 32,5 26,6 - 5,9 65,4 72,3 6,8 

Amadora 
Azambuja 
Cascais 
Lisboa 
Loures 
Mafra 
Oeiras 
Sintra 
Vila  F.  Xira 

0,4 
34,4 
1,6 
0,5 
2,0 

27,3 
0,9 
3,1 
3,3 

0,2 
17,9 
0,8 
0,4 
0,9 

13,5 
0,5 
1,5 
1,6 

- 0,2 
- 16,5 
- 0,9 
- 0,1 
- 1,0 
- 13,8 
- 0,4 
- 1,6 
- 1,7 

37,8 
35,3 
30,5 
25,3 
39,0 
33,5 
28,6 
40,3 
56,8 

28,0 
34,7 
24,2 
20,1 
29,4 
36,2 
22,6 
33,0 
41,2 

- 9,8 
- 0,6 
- 6,3 
- 5,2 
- 9,6 
2,7 

- 6,0 
- 7,3 
- 15,6 

61,7 
30,3 
67,9 
74,3 
59,1 
39,1 
70,5 
56,5 
39,9 

71,7 
47,4 
75,0 
79,5 
69,7 
50,3 
76,9 
65,5 
57,2 

10,0 
17,0 
7,2 
5,3 

10,6 
11,2 
6,4 
8,9 

17,3 
Península de 
Setúbal 

6,4 4,0 - 2,4 45,8 34,1 - 11,7 47,8 61,9 14,1 

Alcochete 
Almada 
Barreiro 
Moita 
Montijo 
Palmela 
Seixal 
Sesimbra 
Setúbal 

19,3 
1,6 
0,8 
3,7 

17,5 
28,9 
1,0 

26,0 
5,8 

13,2 
0,9 
0,7 
1,9 

13,3 
18,0 
0,5 

15,5 
3,8 

- 6,1 
- 0,6 
- 0,1 
- 1,9 
- 4,2 
- 10,9 
- 0,5 
- 10,5 
- 2,0 

50,7 
39,9 
48,3 
55,9 
46,4 
41,0 
50,9 
32,5 
46,9 

43,9 
28,5 
33,8 
42,5 
39,7 
36,3 
34,6 
28,2 
35,0 

- 6,8 
- 11,3 
- 14,5 
- 13,4 
- 6,6 
- 4,8 
- 16,3 
- 4,3 
- 11,9 

30,0 
58,6 
50,8 
40,4 
36,2 
30,0 
48,2 
41,4 
47,3 

42,9 
70,5 
65,5 
55,7 
47,0 
45,7 
64,9 
56,3 
61,3 

12,9 
12,0 
14,6 
15,3 
10,9 
15,7 
16,7 
14,8 
13,9 

TOTAL   AML  3,0 1,8 - 1,2 35,4 28,4 - 7,0 61,6 69,8 8,2 
Fonte:  INE, XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001 

A desestruturação dos sectores industriais repercute-se no decréscimo da taxa de 

actividade masculina e no aumento do desemprego sobretudo na Península de 

Setúbal, indiciando fenómenos de desequilíbrio socio-espacial na AML. O mapa 

social de estruturação espacial dos grupos profissionais acompanha, naturalmente 

a lógica produtiva, acentuando a clivagem centro-periferia naquele contexto 

metropolitano. 

Em termos globais, o emprego no Terciário é dominante na AML, embora se 

denote uma diferença entre os concelhos da Grande Lisboa e a Península de 

Setúbal, sendo que quanto maior é a distância  geográfica ao centro da Metrópole 

(Lisboa) maior é a proporção de emprego na Indústria e na Agricultura. Esta 

diferenciação é acentuada na Península de Setúbal, espaço económico em que o 

peso do Sector secundário é tradicionalmente mais elevado, enquanto a 

terciarização é mais antiga na Margem Norte.  

Um aspecto importante que igualmente se articula com o impacto social dos 

processos de reestruturação produtiva na AML está relacionado com a já referida 
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feminização da mão-de-obra. Assiste-se a um aumento da taxa de actividade 

feminina entre 1991 e 2001 distribuindo-se os activos, em 1991, em 55,2% 

homens e 38,0% de mulheres. 

Verifica-se que o volume de emprego feminino aumenta mais rapidamente do 

que o masculino (30,4% de aumento de emprego feminino contra 2,4% de 

masculino), enquanto na distribuição sectorial do emprego por género se assiste a 

uma feminização do emprego "terciário" e, inversamente, uma masculinização do 

emprego no sector secundário. Há ainda uma clara desigualdade na remuneração 

por género sendo que, para o mesmo posto de trabalho, as mulheres ganham 

cerca de 1/4 menos que os homens a par de uma maior vulnerabilidade da mulher 

ao desemprego. 

A taxa de feminização da mão-de-obra por concelho parece ter registado uma 

evolução mais intensa nos concelhos que sofreram com maior intensidade os 

efeitos da crise na década de 1981-1991, quer por via da profunda desagregação 

do mundo rural, quer da crise dos sectores industriais. De facto, a feminização da 

mão-de-obra é um processo que cresce na sequência da alteração dos projectos 

de vida familiares e da elevação dos níveis de instrução, nos concelhos mais 

urbanizados, com maior centralidade sócio-urbanística no contexto da AML, em 

suma, mais favorecidos do ponto de vista do nível de vida das populações. 

Enquanto isso, em contextos territoriais menos privilegiados, onde tanto o nível 

de instrução como de qualificação profissional são baixos,  o aumento da taxa de 

feminização resulta da tentativa das famílias em aumentar o rendimento do 

agregado familiar, seja devido a uma situação temporária/prolongada de 

desemprego do chefe de família ou a uma situação de grande precariedade 

laboral.  

Do ponto de vista das qualificações académicas e profissionais da população da 

Península de Setúbal é possível observar uma evolução globalmente positiva, 

contribuindo para uma recomposição sócio-profissional em curso, com base nos 

indicadores disponibilizados, muito embora importe destacar alguns elementos 

mais significativos dessa evolução. 



 

Plano 

 

 

88

• Verifica-se uma redução real e percentual da população das profissões do 

sector da agricultura, resultado do desaparecimento de mais de 3000 

explorações agrícolas entre os dois últimos recenseamentos agrícolas, do 

sector das pescas como resultado da política de abates na frota pesqueira 

e em parte também do próprio sector industrial,  e um crescimento das 

profissões menos qualificadas do sector do comércio e serviços. Esta 

evolução, interpretada subjectivamente pelos actores sociais como 

mobilidade ascendente, não deixa de ser, do ponto de vista objectivo, uma 

"entrada" no sector terciário pela sua base, isto é, pelas profissões menos 

qualificadas, implicando condições de trabalho e rendimentos 

desfavoráveis e consequentemente fracas melhorias de qualidade de vida. 

• A mobilidade sócio-profissional da estrutura social da Península parece 

produzir-se graças a um crescimento do sector do comércio e serviços na 

própria região, mas parece, sobretudo, tributária do crescimento 

exponencial do sector terciário na cidade de Lisboa, que deste modo, 

encara os concelhos ribeirinhos do Tejo da Península de Setúbal como 

reserva de trabalhadores para profissões não qualificadas de que o sector 

terciário parece carecer em crescendo, como sejam, serviços de protecção 

e segurança, serviços de limpeza e manutenção de escritórios e 

estabelecimentos comerciais.  

• Verifica-se uma melhoria tendencial das qualificações académicas da 

população da Península, mas com uma "barreira", por enquanto situada ao 

nível do ensino secundário, muito embora importe considerar a 

proximidade de inclusão no ensino médio e superior de uma boa parte da 

população actualmente no ensino secundário, criando desse modo as 

condições, a curto prazo, para uma recomposição social com mobilidade 

sócio-profissional ascendente na estrutura sócio-económica da região. 
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A estrutura das qualificações académicas da população da Península apresenta, 

com efeito, algumas características de uma região ainda pouco desenvolvida, mas 

em processo de melhorias substanciais, importando destacar: 

• O peso ainda muito acentuado de indivíduos sem qualquer grau de 

ensino, muito embora registando uma quebra acentuada no período que 

medeia os dois últimos momentos censitários; 

• O valor ainda muito baixo para a população com qualificação académica 

correspondente aos cursos médios e superiores, muito embora com uma 

taxa de crescimento percentual superior a 100%, no caso do ensino 

superior, no período de 1991 a 2001;  

• O crescimento muito positivo de indivíduos com qualificação académica 

ao nível do ensino secundário, denunciando claramente a apetência pela 

obtenção de qualificações académicas que permitam uma inserção mais 

qualificada no mercado de trabalho, resultado da possibilidade objectiva 

criada para tal pela melhoria de qualidade de vida da população e 

melhorias substanciais em infra-estruturas de ensino superior, registadas 

na Península nos últimos anos7. 

 

Em relação à evolução da categoria socioprofissional “Profissões Técnicas, 

Científicas e Artísticas”, e considerando a distribuição intra-metropolitana, a 

Margem Norte (9,8%) revelou valores de crescimento superiores à Península de 

Setúbal (8,7%), mas os concelhos urbanos mais consolidados, populosos e 

terciarizados, e onde a estrutura das qualificações escolares é mais elevada, são 

os que apresentam os valores de crescimento mais acentuado, casos do Seixal 

(10,2%), Almada (10,4%), Lisboa (12,3).  

                                                 
7 Vide avaliação do sector "Infra-estruturas Sociais de Valor Estratégico". 
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QUADRO 21 
Evolução da taxa de actividade por sexo e por concelho 1981-

1991  
(% da população residente economicamente activa ) 

1981 1991 Concelhos 
H M HM H M HM 

Margem Norte 59,3 35,6 46,9 56,2 41,4 48,4 
Amadora 
Azambuja 
Cascais 
Lisboa 
Loures 
Mafra 
Oeiras 
Sintra 
Vila Franca  Xira 

60,6 
58,8 
57,9 
58,7 
60,6 
60,5 
57,6 
59,7 
61,7 

36,0 
20,8 
36,6 
36,4 
36,4 
23,3 
38,6 
34,3 
31,1 

48,0 
39,5 
46,8 
46,6 
48,3 
41,9 
47,8 
46,7 
46,1 

58,6 
53,1 
56,0 
53,4 
58,6 
55,6 
55,8 
58,7 
57,7 

43,8 
30,0 
42,4 
39,2 
43,3 
30,4 
43,9 
44,0 
40,3 

50,9 
41,2 
49,0 
45,7 
50,7 
42,8 
49,6 
51,1 
48,9 

Península de 
Setúbal 

58,8 28,5 43,7 55,2 38,0 46,4 

Alcochete 
Almada 
Barreiro 
Moita 
Montijo 
Palmela 
Seixal 
Sesimbra 
Setúbal 

59,2 
59,2 
57,0 
58,1 
60,7 
62,7 
59,5 
61,0 
60,5 

31,6 
30,1 
25,3 
25,4 
33,6 
27,7 
29,3 
21,0 
29,7 

45,2 
44,4 
40,9 
41,6 
46,9 
45,1 
44,3 
41,1 
44,8 

55,5 
55,4 
54,2 
52,6 
55,3 
56,2 
57,6 
55,7 
54,3 

37,5 
39,5 
37,7 
35,9 
36,9 
35,7 
40,9 
30,0 
37,4 

46,3 
47,2 
45,8 
44,1 
45,8 
45,7 
49,1 
42,9 
45,7 

TOTAL  AML 
RLVT 
PORTUGAL 

59,3 34,0 46,1 
44,9 
42,9 

56,0 40,5 47,9 
46,7 
44,9 

Fonte: INE, XII e XIII Recenseamentos Gerais da População, 1981 e 1991 

 
QUADRO 22 

População Activa na AML – Feminização da Actividade 
económica por concelho (1981-1991) 

1981 1991 Concelhos 
% H % M % H % M 

Var. 1981-1991 da 
pop. feminina 

Lisboa 57,8 42,2 54,0 46,0 3,8
Alcochete 67,1 32,9 61,5 38,5 5,5
Almada 65,7 34,3 58,4 41,6 7,3
Barreiro 70,3 29,7 60,6 39,4 9,7
Moita 72,4 27,6 62,1 37,9 10,3
Montijo 65,2 34,8 60,1 39,9 5,1
Palmela 71,0 29,0 62,6 37,4 8,4
Seixal 68,6 31,4 60,0 40,0 8,6
Sesimbra 77,7 22,3 67,5 32,5 10,1
Setúbal 68,3 31,7 60,7 39,3 7,6

Fonte: INE, XII e XIII Recenseamentos Gerais da População, 1981 e 1991 
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5.3. Sectores Económicos 

Na análise da especialização produtiva da península de Setúbal, procedemos, 

numa primeira fase, à análise do padrão de especialização e vantagens 

comparativas da economia local, para depois analisarmos a dinâmica do tecido 

produtivo regional.  

Relativamente à primeira análise, será conduzida tendo em atenção a situação no 

início da década de 90, a dinâmica ao longo da década e culmina com algumas 

notas sobre a situação no final da década. 

Estrutura de especialização no início dos anos 90 

Em 1991, tomando como termo de comparação a estrutura da economia nacional, 

64% do emprego da PS era assegurado por segmentos de actividade em que a 

região estava especializada. Tais segmentos correspondem na prática a apenas 

dois cachos (clusters) de actividades de forte especialização regional: os serviços 

de estruturação urbano-turística e a indústria metalomecânica. 

• Os serviços de estruturação urbano-turística asseguravam quase 

metade do emprego regional (48%), com destaque para o comércio e 

para os serviços pessoais e colectivos. No conjunto, este cluster 

empregava 6% do emprego no correspondente grupo de actividades 

ao nível nacional, um pouco mais do que os 5,2% de peso global da 

PS no emprego nacional. 

No interior da PS, este cluster tem como padrão de localização os 

principais centros urbano-terciários da região: Almada, Barreiro e 

Setúbal. Sesimbra emerge neste contexto como o centro turístico-

piscatório da Península. 

Trata-se de um cluster baseado no aproveitamento do potencial 

demográfico regional, mas também significativamente dependente da 

acção directa da Administração Pública. Adicionalmente, como 

factores de suporte competitivo deste cluster devem sublinhar-se a 
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importância da localização geográfica da PS —por referência à parte 

norte da Área Metropolitana (AMN)— conjugada com as 

potencialidades residenciais e turísticas que a beleza paisagística da 

frente de mar e das margens ribeirinhas proporcionam.  

Tal significa que, por um lado, este tipo de especialização está 

ancorada na valorização de potencialidades intrínsecas à região, e que, 

por outro lado, a sua consolidação competitiva dependerá da forma 

como a região venha a conseguir afirmar a 

especificidade/complementaridade do tipo de serviços que oferece 

face aos oferecidos pela AMN e, nos segmentos mais orientados para 

o turismo-lazer, pelo Oeste, Alentejo Litoral e Algarve. Seguramente, 

mais do que uma questão de quantidade, o crescimento futuro deste 

cacho de actividades terá de saber enfrentar o desafio da qualidade.  

• A indústria metalomecânica é o segundo cluster de especialização de 

maior relevância regional, e mesmo nacional. Embora com apenas 

12% do emprego da PS, alguns dos segmentos deste cacho 

asseguravam em 1991 um volume de emprego que excedia os 20% do 

emprego nacional. É o caso do fabrico de produtos metálicos de base 

(siderurgia, etc.) e do fabrico de material de transporte (construção 

naval e automóvel). A importância nacional destas actividades será 

certamente a responsável por uma ideia muitas vezes difundida de que 

a PS está excessivamente especializada na indústria, e particularmente 

na indústria metalomecânica. Na realidade, esta ideia só é em parte 

verdade pois que, sendo embora a região especializada neste cluster é, 

todavia, dele menos dependente do que a economia nacional o é da 

parte dos seus segmentos localizados na PS. De resto, quando se 

considera o conjunto agregado da actividade industrial, a PS no início 

da década já não se apresentava sequer especializada na indústria, 

apesar deste sector de actividade assegurar 27% do emprego regional.  
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O saber-fazer alicerçado na tradição, a plena internacionalização, quer 

ao nível do mercado, quer ao nível das estruturas de gestão 

empresarial e o potencial de obtenção de economias de aglomeração 

associado à circunstância da região ser especializada em todos os 

segmentos integrantes do cluster (fabrico de produtos metálicos, 

máquinas, material eléctrico, veículos automóveis e construção naval) 

constituem os principais trunfos competitivos da PS neste cacho de 

actividades cujo principal concorrente nacional é a zona do Vouga 

(Baixo Vouga e Entre Douro e Vouga). Internamente, Setúbal, 

Almada, Palmela e Seixal constituem as principais localizações das 

actividades em que se materializa este cluster. 

O potencial competitivo dos cachos de actividades anteriores certamente que tem 

sido afectado pela circunstância do cluster dos serviços de logística e de apoio à 

actividade económica apresentarem na região um claro subdesenvolvimento 

relativo no início da década, quer pela fraca expressão empregadora de qualquer 

dos seus segmentos, quer por nessa altura a PS ainda não ter conseguido obter 

níveis de especialização nos segmentos das comunicações, serviços de 

manutenção e reparação, quer ainda pelo fraco desenvolvimento dos serviços de 

intermediação financeira e às empresas. No início da década, Barreiro, Palmela e 

Setúbal apresentavam-se como as principais localizações deste cluster 

embrionário, sendo de sublinhar a reduzida expressão destas actividades no 

concelho de Almada, importante localização dos dois clusters de especialização 

da região. A este facto não deverá ser estranha a proximidade geográfica de 

Almada a Lisboa, cidade emblemática que protagoniza o papel de principal 

concorrente da PS na afirmação competitiva deste cluster de actividades.  

No início da década, para além de especializada nos dois cachos de actividades já 

referidos, a PS dispunha de 31% do seu emprego disperso por vários segmentos 

de actividade com reduzidas sinergias de articulação. Não obstante esta 

debilidade, alguns destes segmentos assumem significativa relevância regional, 
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especialmente para os concelhos que neles apresentavam uma forte 

especialização. Enquadram-se nesta situação: 

• A construção civil e as confecções – actividades trabalho-intensivas 

com maior expressão na Moita, Sesimbra, Seixal e Palmela. 

• O “complexo” agro-alimentar (agricultura, hortofruticultura, 

pecuária, vitivinicultura, indústria alimentar e de bebidas) no eixo 

Palmela-Montijo-Alcochete. 

• A extracção de pedra (Sesimbra), o fabrico de cimento (Setúbal), a 

indústria química (Barreiro), a indústria da cortiça (Montijo) e a 

indústria do papel (Setúbal) são algumas das indústrias de processo 

e/ou orientadas para a construção civil cuja expressão na PS lhes 

confere significativa importância nacional, embora na região tais 

actividades tendam a concentrar-se num concelho e, normalmente, 

num reduzido número de empresas —por vezes numa única. 

A dinâmica de especialização da década de 90  

Tomado como referência a evolução do emprego no sector empresarial formal 

entre 1991 e 1997, a primeira ideia a reter é a de que nos anos 90 a PS 

acompanhou globalmente a dinâmica sectorial do país. Com efeito: 

• Neste período o emprego assalariado no sector empresarial cresceu 

na PS 7,4%, ligeiramente mais do que no país (6,5%). 

• À semelhança do que ocorreu no país, os serviços de estruturação 

urbano-turística e os serviços de logística e apoio às actividades 

económicas foram os únicos clusters a registar um significativo 

aumento de emprego na PS: 33% e 54%, respectivamente. O 

crescimento de 7% do emprego assalariado na agricultura é a 

excepção, mas pensamos que isso se fica a dever fundamentalmente a 

alterações de ordem jurídica na actividade do sector, com a 

formalização de relações empresariais anteriormente já em curso de 
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forma informal, sem descurar o reingresso no sector de antigos 

trabalhadores agrícolas, entretanto despedidos do sector industrial. 

• Se naqueles dois clusters a PS cresceu significativamente mais do 

que o país (sobretudo nos serviços de logística e apoio à actividade 

económica, onde o emprego aumentou 54% contra os 22% no país), 

aconteceu precisamente o inverso em todos os restantes segmentos de 

actividade. Nestes a PS perdeu capacidade empregadora de forma 

mais acentuada do que o país. 

Desta dinâmica global dos anos 90 importa reter que: 

• Durante esta década a PS se “libertou” de algumas das actividades 

com reduzidas condições de empregabilidade, e/ou sem potencial de 

sinergias de aglomeração, que sobreviveram ou se desenvolveram 

como resposta ao processo de reestruturação dos anos 80, 

nomeadamente nos clusters: Indústrias de processo, embalagem e 

materiais de construção civil, actividades trabalho intensivas. 

• Paralelamente, a PS reforçou significativamente a expressão 

empregadora de dois dos seus clusters estratégicos de especialização: 

actividades urbano-turísticas e serviços de logística e apoio à 

actividade económica. 

• No que constitui actualmente o terceiro cluster de especialização da 

PS – a indústria metalomecânica – a região perdeu globalmente 

alguma relevância nacional, ficando isso a dever-se a evoluções muito 

diferenciadas nos diversos segmentos deste cluster. Por um lado, 

perdeu 25 a 40% do emprego em segmentos como o fabrico de 

material de transporte (-40%) - consequência do processo de 

reestruturação na construção naval e automóvel -, o fabrico de 

produtos metálicos de base (-38%), onde acompanhou a tendência do 

país, e no fabrico de máquinas não eléctricas (-26%). Por outro lado, a 

PS aumentou significativamente o emprego no segmento das 
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máquinas e material eléctrico (31%) e no fabrico de produtos 

metálicos elaborados (17%). 

Em jeito de síntese, a conjugação das diversas tendências enunciadas poderá 

interpretar-se como significando que nos anos 90 a Península de Setúbal 

reforçou globalmente a sua competitividade, porquanto: 

• No cluster da indústria metalomecânica, a dinâmica observada 

deverá significar que a região tem em curso um processo de 

reestruturação conducente ao aprofundamento da sua especialização 

em torno dos segmentos da indústria automóvel nos quais se tem 

revelado mais competitiva. 

• No cluster das actividades de estruturação urbano-turística, o 

crescimento de todos os seus segmentos a ritmo superior ao do país 

aparece-nos como a expressão de um crescimento endogenamente 

sustentado na valorização das potencialidades regionais, quer das 

associadas ao processo de consolidação urbanística e económica dos 

núcleos peri-urbanos da região, quer das associadas à tendência global 

de aumento da mobilidade espacial, da procura de novos espaços de 

lazer e, sobretudo, da procura de segundas residências em meio 

“rural” com enquadramento urbano-metropolitano. 

• No cluster dos serviços de logística e apoio à actividade económica a 

PS, ao reforçar significativamente o emprego nos segmentos em que 

no início da década a sua estrutura económica era mais débil, não só 

consolidou a sua especialização neste cluster, como adicionalmente 

deu coerência global ao seu padrão de especialização, criando 

condições para aspirar ao desempenho de novas funções económicas 

no contexto da Área Metropolitana de Lisboa (AML). De resto, 

decorre daqui uma das questões centrais à reflexão estratégica a fazer, 

já que a dinâmica dos anos 90 veio evidenciar que o actual padrão de 

especialização da PS é cada vez mais concorrencial do da AMN e não 
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tão dependente da indústria, nomeadamente metalomecânica, como 

por vezes se transmite. 

Algumas notas relativamente à especialização da região no final da década de 

90 

Analisando a situação da especialização produtiva da Península no final da 

década, o Gráfico 30 permite comparar a estrutura sectorial do emprego em cada 

região com a estrutura nacional do emprego, com base no Indicador de 

Especialização ou de Concentração, para 1997. 

As regiões RLVT, GL e AML apresentam uma base de actividades 

consideravelmente diversificada, nomeadamente no âmbito de actividades 

propiciadoras de um ambiente empresarial favorável, tais como serviços às 

empresas, serviços financeiros e outros serviços. O conjunto das três regiões 

mencionadas apresenta uma sub especialização na indústria e nas actividades de 

construção. 

A PS evidencia uma sub especialização a nível da indústria e dos serviços 

financeiros e apresenta, também, uma base de actividades diversificada, uma vez 

que apresenta uma sobre especialização nos restantes grupos de actividades 

consideradas. 
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GRÁFICO 30 
Estrutura de Emprego  

(diferença, em %, relativamente à média nacional)  
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Fonte: Construído com base no INE, Contas Regionais. 

 

O Gráfico 31 fornece informação relativa às estruturas de emprego por NUT II, 

sendo possível observar, utilizando como recurso o Indicador de Localização, as 

diferenças da estrutura sectorial do emprego em cada região face à estrutura 

nacional de emprego, o que evidencia um conjunto de especificidades das 

mesmas e permite detectar algumas assimetrias entre a NUT II RLVT, que 

engloba a região PS, e as restantes NUT II. 

Neste sentido, é possível verificar que a RLVT aparece como a que apresenta 

uma base de actividades com um grau de diversificação mais acentuado, 

possuindo uma clara especialização nos serviços às empresas, serviços 

financeiros e outros serviços. 

O Norte e Centro deixam transparecer uma nítida sobre especialização na 

indústria e uma sub especialização a nível dos serviços, contrastando, fortemente, 

esta situação com a apresentada pela região de Lisboa e Vale do Tejo. 
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O Alentejo e Algarve apresentam uma sobre especialização no comércio e 

turismo e uma sub especialização na indústria. Assim como as regiões Norte e 

Centro, o Alentejo apresenta uma sub especialização em serviços de suporte a 

actividades empresariais, tais como serviços financeiros e serviços às empresas. 

GRÁFICO 31 
Estrutura de Emprego no Continente  

(diferença, em %, relativamente à média nacional)  
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Fonte: Construído com base no INE, Contas Regionais. 

Apesar de os sectores até aqui considerados serem os mais relevantes a nível da 

região e do país, a agricultura também não deve ser descurada, não só devido à 

sua importância dimensional, mas pela sua importância estratégica no 

desenvolvimento e também porque se identifica com certos modos de vida ainda 

fortemente enraizados e com um conjunto de valores culturais que enquadram 

ainda um número significativo de acções e comportamentos dos agentes 

económicos. Note-se, no Quadro 23, que a agricultura regista um peso 

relativamente baixo, quer no VAB da PS, quer no VAB do Continente, que, para 

além do mais, tem vindo a diminuir desde 1990. 

Quanto ao emprego, por outro lado, e apesar da tendência ser também de 

diminuição da sua importância ao longo dos anos, parece haver alguma 

discrepância entre a situação da PS e a do Continente: a afectação de pessoas à 
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agricultura é muito menor na PS. Esta situação está relacionada com o tipo de 

solos, desenvolvimento tecnológico, condições edafoclimáticas e com o facto de 

a produtividade agrícola desta região ser elevada, conforme veremos mais à 

frente. 
QUADRO 23 

Peso da Agricultura na Península de Setúbal e no Continente 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

VAB 5,1% 3,9% 3,8% 3,4% 3,3% 3,4%Península de 
Setúbal Emprego 7,5% 6,8% 6,2% 5,5% 5,3% 5,4%

VAB 6,7% 5,5% 4,5% 3,9% 4,2% 4,2%
Continente 

Emprego 17,5% 16,4% 15,0% 14,0% 13,8% 13,7%

Fonte: Contas Regionais do INE. 

A PS caracteriza-se por ser uma região onde se desenvolve, uma agricultura 

minifundiária ribeirinha, essencialmente baseada na horticultura, viticultura, 

fruticultura e em actividades pecuárias intensivas, a par duma agricultura 

caracterizada por explorações de média e de grande dimensão, com um 

orientação predominantemente agro-silvo-pastoril. 

A primeira zona é predominantemente plana e os agricultores, trabalhando, 

essencialmente a tempo parcial, sofrem a pressão intensa das frentes de expansão 

urbana e industrial, que exercem uma acção fortemente agressiva sobre o 

ambiente por via da poluição química e orgânica dos solos. Neste sentido, há que 

compatibilizar as tecnologias de produção com a necessidade de evitar os riscos 

de uma crescente poluição de origem agrícola e agro-industrial e que promover a 

viabilização de sistemas de produção agro-florestal capazes de assegurar uma 

adequada valorização dos recursos ambientais e paisagísticos da região. 

É de prever que esta zona mantenha, no futuro, um tipo de agricultura 

semelhante ao actual, destinada essencialmente ao abastecimento dos grandes 

centros de consumo que lhe estão próximos, já que a evolução da PAC terá 

também aqui uma influência negativa. Admite-se, por outro lado, que a área 

disponível continue a restringir-se e que a actividade se exerça, a título cada vez 

mais complementar, por agricultores a tempo parcial. 
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Quanto à segunda zona, mais arborizada e ocupada por actividades mistas e agro-

pecuárias relativamente extensivas, poder-se-á prever no futuro, caso não seja 

alterada a actual política agrícola uma maior especialização florestal, com uma 

ligeira redução da pecuária. Não se prevêem, assim, outras alterações 

particulares, com excepção para o reforço da tendência já actual para um maior 

parcelamento fundiário com ocupações não agrícolas e de lazer. 

O gráfico seguinte dá-nos uma ideia da produtividade do sector primário na PS, 

por comparação com o que se passa no Continente e noutras regiões do país. 

Tomando o Continente como base de comparação, a PS é uma das regiões onde a 

agricultura, apesar de não ser a actividade mais relevante, conforme já visto 

anteriormente, revela maior produtividade, que justifica ser considerada uma 

actividade relevante. 

GRÁFICO 32 
Produtividade do Sector Primário 
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Fonte: Contas Regionais do INE 

Com uma produtividade agrícola francamente superior à do Continente, a PS 

inclui-se no conjunto das NUTS III cuja produtividade é mais elevada. A par de 

regiões como o Alentejo Litoral e Central, a PS registou uma subida acentuada 
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nos seus níveis de produtividade entre 1991 e 1993 (ano em que atinge a maior 

produtividade do país). A elevada dimensão das explorações agrícolas no 

Alentejo e no interior da PS, associada ao tipo de culturas que aí se praticam,  

bem como o desenvolvimento tecnológico e as condições edafoclimáticas, parece 

estar na base das elevadas produtividades agrícolas, por contraponto com as 

regiões menos produtivas do norte do país. Vamos agora caracterizar a PS do 

ponto de vista da sua estrutura de especialização produtiva tendo por base o 

cálculo de diversos indicadores, calculados a partir dos dados fornecidos pelos 

Quadros de Pessoal no ano de 1997. 

O Coeficiente de Diversificação permite avaliar a diversificação de actividades a 

nível da PS, podendo também ser utilizado como indicador de especialização. 

Considerando como variável os recursos humanos ao serviço nos 

estabelecimentos, e tomando como espaço padrão o Continente, o coeficiente de 

diversificação da PS apresenta o valor de 0,183, em 1997. Tendo em 

consideração que este coeficiente varia entre zero e um, é possível concluir que a 

estrutura de diversificação da PS se encontra consideravelmente próxima da 

estrutura produtiva do Continente. 

A proximidade da estrutura produtiva da região da PS com a estrutura do 

Continente é também visível ao observar o valor do coeficiente de diversificação 

utilizando como variável o número de estabelecimentos, 0,099 em 1997.  

Utilizando alternativamente o Índice de Diversificação, a região da PS, tomando 

em conta o número de estabelecimentos, apresenta um nível de diversificação 

bastante elevado, apresentando este indicador o valor de 29,307, que se aproxima 

do valor correspondente à situação de diversificação máxima8, e próxima do 

valor do espaço nacional, de 28,313. Também calculando este indicador com 

base no emprego, a região da PS apresenta o valor elevado de diversificação, 

26,088, igualmente próximo do valor observado para o espaço nacional, 25,508. 

                                                 
8 Tendo em consideração a classificação sectorial utilizada, o índice pode variar entre o valor 33, que indica diversificação máxima, e o valor 17, que 

apontaria para a ausência de diversificação. 
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Com vista a analisar a especialização produtiva da região da Península de 

Setúbal, é possível utilizar o quociente de localização (QLrj). Através da 

observação dos valores obtidos para este indicador, considerando que o espaço 

padrão é o espaço nacional e utilizando a variável emprego, verifica-se que a 

Península de Setúbal é uma região especializada em diversas actividades, que se 

encontram expostas no quadro abaixo, nas quais se destaca uma forte expressão 

da indústria transformadora. 
QUADRO 24 

Actividades de Especialização da Península de Setúbal 
Actividades Quociente de Localização 

em 1997 
Fabricação de equipamento e aparelhos de rádio, TV e comunicações 5.174 
Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques 4.334 
Indústria metalúrgicas de base 3.911 
Fabricação de outro material de transporte 2.660 
Fabricação de pasta, papel e cartão 1.927 
Fabricação de produtos químicos e fibras sintéticas ou artificiais 1.799 
Indústria da madeira e cortiça 1.379 
Fabricação de máquinas e aparelhos eléctricos, n.e. 1.355 
Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipa. 1.291 
Comércio a retalho (excepto veículos automóveis e combustíveis) 1.267 
Educação 1.242 
Comércio e reparação de veículos automóveis; comércio a retalho de 
combustíveis para veículos automóveis 

 
1.233 

Saúde e acção social 1.182 
Alojamento e restauração 1.141 
Reciclagem 1.090 
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 1.044 
Indústrias alimentares e de bebidas 1.026 
Transportes e comunicações 1.010 

Fonte: Quadros de Pessoal, 1997. 

Vantagens comparativas da Península de Setúbal nos seus segmentos de 

especialização: factores primários vs. factores avançados de competitividade 

Conhecido o padrão de especialização da PS, importa agora conhecer melhor os 

factores associados à estrutura económica regional que servem de suporte 

competitivo a esse padrão de especialização. Em particular, centraremos a nossa 

atenção no custo salarial e na qualificação dos recursos humanos. 
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Nos segmentos de especialização da PS as principais vantagens-custo não estão 

associadas à dotação de recursos naturais mas sim aos custos salariais. Todavia, 

em face dos números disponíveis não é seguramente nos custos salariais que 

radica a competitividade da PS. Com efeito: 

• Em média, uma hora de trabalho custa na Península mais 25% do que 

o seu custo médio na economia nacional. 

• Nos clusters em que a PS tem vindo a perder emprego - actividades 

trabalho intensivas, indústrias de processo, embalagem e materiais de 

construção civil— o custo salarial na região é superior ao do país 

entre 20 e 40%, contrastando com as regiões que têm estas 

actividades por especialização onde o custo salarial hora é 

normalmente inferior à média nacional ou, quando muito, 

ligeiramente superior. 

• Nos três clusters em que a PS se encontra especializada o custo 

salarial é igualmente superior à média nacional, ainda que em 

proporções muito distintas: 43% na indústria metalomecânica, 10% 

nas actividades urbano-turísticas e apenas mais 4% nos serviços de 

logística e apoio à actividade económica.  

Tais valores precisam de ser matizados pelo facto de o ganho médio por hora de 

trabalho na PS ser claramente inferior ao obtido pelos trabalhadores da bacia de 

emprego em que a PS se integra. Na AMN o custo salarial hora é, em média, 

superior em 60% ao do país e, na margem norte os salários são superiores aos da 

PS em todos os clusters, particularmente nos dois clusters de especialização 

terciária da PS. Destes elementos haverá que retirar duas conclusões: 

• O diferencial de ganhos salariais entre a PS e a AMN poderá 

significar que nos clusters de especialização comuns às duas partes da 

área metropolitana a Península detém sobretudo os segmentos menos 

“nobres” das respectivas actividades, correndo o risco de ver os seus 
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trabalhadores mais qualificados serem atraídos pelas empresas 

localizadas na margem norte. 

• A competitividade dos segmentos com maior dinamismo na economia 

actual não está associada a baixos custos salariais, pelo contrário, 

pressupõe o emprego de recursos humanos bem remunerados, no 

pressuposto que o diferencial de custos salariais é compensado pelo 

diferencial de qualificação/competência e eficiência produtiva desses 

trabalhadores.  

Estas duas conclusões são reforçadas pela análise do nível de qualificação do 

emprego por clusters de actividades, onde podemos verificar que a PS tem clara 

vantagem relativamente às suas regiões concorrentes no que concerne ao 

emprego de qualificação intermédia (assim se justificando o diferencial de custo 

salarial antes apontado). Mas, por outro lado, observa-se também que a PS se 

encontra numa situação desvantajosa relativamente à AMN no que respeita ao 

emprego de elevada qualificação, precisamente aquele que é decisivo para a 

competitividade das actividades de gama mais avançada em que genericamente a 

AML está especializada. Mais concretamente verifica-se que: 

• Relativamente ao emprego de elevada qualificação (quadros médios e 

superiores), a PS não se destaca da situação geral do país, excepto nas 

actividades mais dependentes dos custos salariais (indústrias trabalho 

intensivas, indústrias de processo, embalagem e materiais de 

construção) onde a região parece compensar aqueles diferenciais de 

custo com diferenciais de qualificação. A este nível, quando a PS se 

diferencia do país tende a ser pela negativa, como acontece 

particularmente com o cluster dos serviços de logística e apoio à 

actividade económica, domínio onde a PS dispõe de menos 3,5% de 

emprego de elevada qualificação do que o país e menos 6,4% do que 

a AMN. 
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• Ainda relativamente ao emprego de elevada qualificação, a PS 

diferencia-se claramente da AMN, já que dispõe de menos 5% de 

emprego com este nível de qualificação (o que corresponde a cerca de 

1/3 do emprego da região com este nível de qualificação!), 

desvantagem que é extensiva a todos os clusters relevantes para a PS. 

• Apesar de não dispor de vantagem em termos de emprego com 

elevada qualificação, a PS vê os seus maiores custos salariais 

compensados por uma melhor dotação em recursos humanos com 

qualificações de nível intermédio (formalmente designados por 

trabalhadores qualificados e altamente qualificados). Quase metade 

dos trabalhadores empregues na região no sector empresarial tem este 

tipo de qualificação, sendo a este nível que a PS revela vantagens 

comparativas com o país e mesmo com a AMN. 

Dinâmica do tecido produtivo regional 

Capacidade de iniciativa e de organização empresarial 

As múltiplas iniciativas empresariais de forte conteúdo inovador que têm 

ocorrido na PS, a dinâmica de criação de novas empresas, as diversas parcerias 

internacionais e o investimento directo estrangeiro que tem escolhido a região 

como espaço de localização, o dinamismo das várias organizações animadas por 

agentes económicos locais, a capacidade de mobilização para a discussão 

colectiva e o espírito de colaboração observável entre as entidades públicas e 

privadas, são alguns dos claros indicadores da capacidade de gestão estratégica 

do desenvolvimento que as instituições e empresas da PS congregam. 

Não obstante, nem sempre este potencial se revela numa efectiva capacidade 

organizacional da região orientada para o reforço da sua competitividade, 

nomeadamente na orientação, apoio e qualificação do elevado potencial de 

criação de novas iniciativas empresariais que se tem vindo a revelar na PS, 
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particularmente no domínio do comércio, serviços às empresas e construção 

civil.  

Tais iniciativas tendem a surgir por mera imitação de experiências anteriormente 

observadas, resultando em micro-empresas com débil capacidade de gestão e 

reduzida inserção em redes (formais e informais) de cooperação empresarial para 

a inovação e acesso ao mercado, o que faz das estruturas de enquadramento e 

apoio a estas iniciativas um factor chave do seu sucesso. De resto, o papel destas 

estruturas deverá passar desde logo pela generalização ao território da PS da 

propensão para a iniciativa que globalmente tem revelado, já que no passado 

recente aquela propensão tem incidido sobretudo em três concelhos: Almada, 

Seixal e Setúbal. Só estes três concelhos são responsáveis por cerca de 2/3 das 

empresas criadas na região em 1998.  

Uma análise da dinâmica empresarial é permitida pela comparação da estrutura 

empresarial nos anos de 1986 e 1997. 
QUADRO 25 

Empresas Novas e Encerradas (1986/97) 
  1997 

 Tipo de Empresas Micro Muito 
Pequenas Pequenas Médias Grandes Empresas 

Encerradas 
em % 

do Total Total 

Micro 1463 200 12 1 - 2419 84,1% 4095
Muito Pequenas 154 331 37 - - 389 13,5% 911
Pequenas 6 19 68 7 - 61 2,1% 161
Médias - - 7 4 2 3 0,1% 16
Grandes 1 1 1 2 1 6 0,2% 12
Novas Emp. 7845 924 82 7 9 - - 8867

1  
9  
8  
6 

em % do total 88,5% 10,4% 0,9% 0,1% 0,1% - - 100,0%
Total 9469 1475 207 21 12 2878 100,0% 14062

Fonte: Quadros de Pessoal, 1986 e 1997. 

Das 5130 empresas existentes na PS em 1986, 2878 empresas estavam 

encerradas em 1997. Destas, a maior parte eram micro empresas (84,1%), o que 

parece evidente dada a estrutura empresarial da região (79,1% das empresas 

existentes em 1986 eram micro empresas). 

Pelo contrário, das 11134 existentes em 1997, 8867 não existiam em 1986. Estas 

empresas, criadas durante o período 1986-1997, eram também, maioritariamente, 
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micro empresas (88,5%, face a uma região onde, em 1997, 84,8% são micro 

empresas). 

Dimensão das empresas e economias externas de suporte à competitividade 

Em consequência do que acaba de dizer-se, o tecido empresarial da PS é 

moldado por pequenas e muito pequenas unidades produtivas. Em 1997, cerca de 

2/3 do emprego assalariado no sector empresarial era assegurado por empresas 

com menos de 50 trabalhadores (35% por empresas com menos de 10). Em 

contrapartida, apenas 11% do emprego empresarial da região era assegurado por 

estabelecimentos com mais de 500 trabalhadores. Desta forma, a estrutura 

dimensional das empresas da PS não é significativamente diferente da estrutura 

média da economia nacional e em particular das regiões mais desenvolvidas. 

Todavia, quando consideramos a repartição do emprego de cada cluster por 

dimensão do respectivo estabelecimento já se observam diferenças significativas: 

• A PS dispõe de uma elevada proporção do emprego em 

estabelecimentos de pequena e muito pequena dimensão em 

segmentos cuja competitividade é fortemente tributária de economias 

de escala: actividades trabalho-intensivas (69%) e embalagem e 

materiais de construção (52%). Não parecendo esta a dimensão 

necessária à obtenção de economias de escala, poderá estar na 

estrutura empresarial a explicação para a perda de competitividade da 

região neste tipo de actividades. 

• Pelo contrário, nos clusters cuja competitividade radica no 

aproveitamento simultâneo de economias de escala e economias de 

variedade (indústrias de processo e indústria metalomecânica) a PS 

dispõe de uma estrutura empresarial de dimensão mais adequada do 

que o país, já que nestes segmentos o tecido produtivo regional se 

baseia essencialmente em empresas de média e grande, ou mesmo 

muito grande dimensão. Em particular, no cluster de especialização 

regional constituído pela indústria metalomecânica, 61% do emprego 
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da PS é assegurado por unidades produtivas de grande ou muito 

grande dimensão, contrastando com os cerca de 29% ao nível do país, 

aqui residindo uma das fontes de competitividade da região neste tipo 

de actividades. 

• Nos clusters “actividades de estruturação urbano-turística” e “serviços 

de logística e apoio às empresas” a PS dispõe de um tecido 

empresarial cuja dimensão parece adequada a actividades com 

predomínio de economias de aglomeração, como é o caso, mas - até 

por referência à AMN - é notório algum défice de dimensão por 

forma a poder explorar economias de variedade que também 

desempenham importante papel enquanto suporte da competitividade 

destes clusters, nomeadamente da sua internacionalização. Ou seja, os 

indícios já antes referidos de que dentro destes clusters a PS acolhia 

os segmentos menos exigentes, localizando-se os restantes na margem 

norte, são agora reforçados pelo tecido empresarial que estrutura tais 

actividades. Tal não é de estranhar quando sabemos que estes clusters 

se consolidaram em boa medida como resposta à grave crise social 

que atingiu a região nos anos 80, resultando muitas actuais empresas 

de iniciativas protagonizadas por pessoas sem qualquer experiência de 

gestão empresarial.  

Concluindo, as Ideias Chave no que diz respeito ao Diagnóstico relativo à 

Dinâmica das Actividades Produtivas da Península são as seguintes: 

• Em termos de caracterização sintética da especialização produtiva, 

tendo por base a comparação da estrutura sectorial do emprego da 

Península de Setúbal com a estrutura nacional, verifica-se que a 

região apresenta uma base de actividades diversificada, registando-se 

uma sobre especialização em diversos grupos de actividades tais 

como comércio, construção, turismo, serviços às empresas e outros 
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serviços, e, por outro lado, uma sub especialização ao nível da 

indústria e serviços financeiros. 

• A afectação de pessoas à agricultura é muito menor na Península de 

Setúbal do que no Continente, o que explica, em parte, o facto de a 

produtividade agrícola desta região ser elevada. A Península de 

Setúbal caracteriza-se por ser uma região onde se desenvolve, a par de 

uma agricultura minifundiária ribeirinha, uma agricultura 

caracterizada por explorações de média e grande dimensão com uma 

orientação predominantemente agro-silvo-pastoril. A elevada 

dimensão das explorações agrícolas no interior da Península de 

Setúbal, associada ao tipo de culturas que aí se praticam, envolvendo 

um menor recurso à mão-de-obra, parece estar na base das elevadas 

produtividades agrícolas. 

• A estrutura de diversificação da Península de Setúbal encontra-se 

consideravelmente próxima da estrutura produtiva do Continente, 

quer se considerem o emprego total ou o número de estabelecimentos. 

• Em termos de grupos de actividades de especialização mais 

significativa da Península de Setúbal ao nível da indústria 

transformadora, é de destacar a importância da Fabricação de 

Equipamento Eléctrico, Fabricação de Material de Transporte, 

Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos, Fabricação 

de Pasta, de Papel, de Cartão e seus Artigos, Fabricação de Produtos 

Químicos e Indústrias de Madeira e Cortiça e suas Obras. 

• Tendo por base uma análise da especialização industrial por grupos de 

indústrias segundo os factores-chave de competitividade mais 

relevantes, observa-se que o perfil de especialização da Península de 

Setúbal organiza-se em torno da exploração de economias de escala e 

do esforço de diferenciação do produto. Este facto permite reter 

divergências significativas entre esta região e o espaço nacional, por 
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uma forte sub especialização relativa nas indústrias que apresentam a 

exploração de baixos custos do trabalho como factor competitivo 

básico, apresentando-se como uma das poucas regiões que registam 

sobre especialização nas indústrias que se organizam em torno da 

exploração de economias de escala e da diferenciação do produto 

como factores de competitividade. Por outro lado, a Península de 

Setúbal possui um perfil de especialização que não valoriza muito a 

exploração dos recursos naturais como factor-chave de 

competitividade. 

• A nível tecnológico, a Península é, também, uma das responsáveis 

pela especialização da RLVT nas indústrias dos níveis médio/alto e 

alto, registando níveis superiores de produtividade global e de 

incorporação de valor acrescentado no processo produtivo em relação 

à média do continente. 

• Na região da Península de Setúbal detecta-se algum grau de 

concentração no mercado de vendas de algumas indústrias mais 

representativas do tecido empresarial, nomeadamente, na indústria de 

Fabricação de equipamentos e aparelhos de rádio, televisão e 

comunicação, Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-

reboques, Indústrias metalúrgicas de base e Fabricação de outro 

material de transporte. 

• No que diz respeito a indicadores de eficácia produtiva, a Península 

de Setúbal ultrapassa a média nacional em termos de produtividade 

dos materiais e produtividade aparente do capital. A região regista um 

grau considerável de transformação da produção, isto é, acrescenta, 

em média, mais valor por unidade produzida do que o Continente. 

• A região da Península de Setúbal revela uma orientação exportadora 

mais elevada que o Continente. Esta superioridade é visível na 

maioria dos sectores de forte especialização produtiva da Península de 
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Setúbal, nomeadamente: Indústria de madeira e cortiça, Fabricação de 

pasta, papel e cartão, Fabricação de produtos químicos, fibras 

sintéticas ou artificiais, Fabricação de produtos metálicos (excepto 

máquinas e equipamentos), Fabricação de equipamentos e aparelhos 

de rádio, televisão e comunicação e Fabricação de veículos 

automóveis, reboques e semi-reboques. 

• As unidades da região da Península de Setúbal registam uma 

autonomia financeira superior à do Continente, uma estrutura de 

endividamento das empresas mais favorável e um valor mais baixo 

em termos de cobertura do imobilizado. De referir que a Península de 

Setúbal apresenta, quer em termos de rendibilidade bruta das vendas, 

quer em termos de rendibilidade diferencial, valores superiores ao 

espaço continental. 

• A Península de Setúbal apresenta um coeficiente capital-emprego 

mais reduzido e uma remuneração média do trabalho mais baixa por 

comparação com o espaço continental. 

6. INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

6.1. Habitação 

Sendo conhecidos os problemas habitacionais do país e em particular os que 

dizem respeito às principais regiões urbanas, é sabido que a Península de Setúbal 

apresentou sempre, ao longo do processo de constituição da região metropolitana 

de Lisboa, problemas menos gravosos do que aqueles que existem nos concelhos 

que constituem hoje o que se designa por Grande Lisboa, devido à juventude do 

seu parque habitacional. 
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A densidade populacional e a degradação do parque nalguns concelhos da 

Margem Norte de Lisboa coloca, deste ponto de vista, a qualidade de vida da 

população a níveis mais precários do que o que se regista na Península de 

Setúbal, quer pelo maior número de alojamentos sem condições construtivas - 

"barracas" e outros alojamentos precários e envelhecimento do parque 

habitacional -, quer por uma maior sobreocupação dos fogos de habitação.  

Por outro lado o fenómeno da construção clandestina permitiu, em alguns 

concelhos da Península, a "solução" das carências de habitação das famílias que 

o mercado legal e o Estado não solucionaram, pesem embora as consequências 

para o ordenamento do território de um tal fenómeno.  

Se utilizarmos como método de cálculo para as carências habitacionais a 

diferença existente entre o número de famílias residentes na Península e o 

número efectivo de alojamentos clássicos habitados, podemos obter o défice de 

fogos da região. Estima-se, deste modo, o número de famílias em deficientes 

condições de alojamento, quer porque residem em alojamentos precários, não 

incluídos na categoria de alojamentos clássicos, quer porque partilham o mesmo 

alojamento com outra ou outras famílias9. 
 

QUADRO 26 
Alojamentos familiares clássicos e famílias residentes, 1991 

 Alojamentos 
Familiares Clássicos 

Famílias Residentes Défice 

Margem Norte de Lisboa 602049 632511 30462 
Península 209060 212875 3815 
Alcochete 3393 3451 58 
Almada 50144 51161 1017 
Barreiro 28780 29060 280 
Moita 20864 21051 187 
Montijo 12289 12441 156 
Palmela 14395 14525 130 
Seixal 36888 37442 554 
Sesimbra 8700 8955 255 
Setúbal 33611 34789 1178 

Fonte: Recenseamentos Gerais da População 

                                                 
9 Este método de cálculo do défice de fogos de habitação é usado em: Teresa Barata Salgueiro 
(1985),"A habitação na área Metropolitana de Lisboa", Sociedade e Território, nº3, pp.54-65. São 
também aqueles concelhos os que registam taxas de analfabetismo mais elevadas e piores 
condições sanitárias, permanecendo, de algum modo, excluídos do processo de desenvolvimento 
da Península e do usufruto dos substanciais investimentos ao nível do ensino e da saúde. 
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QUADRO 27 

Alojamentos sociais por concelho da Península de Setúbal, 
1999 

Pop.97 Alojamentos sociais 
1999 

 

Nº Nº % 
Distrito 736300 8351 1,13 
Península de Setúbal 667150 7631 1,14 
Alcochete 10020 184 1,84 
Almada 153010 1552 1,01 
Barreiro 82300 181 0,22 
Moita 69530 1073 1,54 
Montijo 36430 461 1,27 
Palmela  48110 0 0,00 
Seixal 133600 1125 0,84 
Sesimbra 29650 227 0,77 
Setúbal 104500 2828 2,71 

Fonte: Observatório Social, CRSSS  

6.2. Acessibilidades e Transportes 

A análise de caracterização neste domínio é feita tendo em conta três grandes 

áreas: 

• Ligações internacionais e nacionais 

• Ligações metropolitanas; 

• Ligações internas à Península de Setúbal. 

Ligações internacionais e nacionais 

As ligações internacionais e nacionais da Península de Setúbal (PS) efectuam-se 

através de um sistema de transportes que compreende os modos marítimo, 

ferroviário e rodoviário. 

Quanto ao primeiro, Setúbal tem o segundo porto marítimo da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), sendo um importante nó de articulação de 

transportes marítimos possuindo um hinterland que se estende já à Estremadura 
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Espanhola. A sua importância como infra-estrutura portuária está associada, 

entre outros factores, à sua localização estratégica no contexto do sistema 

nacional de transportes, tanto ao nível rodoviário (ligações às auto-estradas A1, 

A2, A6) como ferroviário (ligação a Sines e a breve prazo à linha do Norte em 

Lisboa).  

Na Península de Setúbal localizam-se ainda uma parte significativa das infra-

estruturas portuárias do porto de Lisboa, nomeadamente no que se refere à 

manipulação dos granéis sólidos (ex.: na Trafaria e no Palença) e líquidos 

(Banática e no Porto Brandão). Refira-se que estas infra-estruturas portuárias 

dedicadas ao transporte marítimo de granéis são actualmente das mais 

importantes do país, após a desactivação das instalações petrolíferas 

anteriormente existentes na zona da EXPO 98. 

No que respeita às mercadorias, o porto de Setúbal movimenta cerca de 11% do 

total das mercadorias do sector portuário nacional e 16% da carga geral. 

Relativamente ao sistema ferroviário a PS é servida pela Linha do Alentejo e 

pela Linha do Sul, ambas exploradas pela CP, as quais se articulam com a 

restante rede ferroviária nacional e internacional. 

Com a prevista construção do troço de linha ferroviária entre Coina e Penalva, 

ficarão asseguradas as ligações ferroviárias à actual linha Entre Campos–

Fogueteiro, explorada pela FERTAGUS através da Ponte 25 de Abril. 

No que respeita ao sistema rodoviário, a rede principal apresenta uma estrutura 

“em espinha” assente num eixo principal, constituído pela A2, a partir do qual se 

articulam os restantes eixos que asseguram a acessibilidade interna à Península e 

desta à restante rede nacional. A rede principal é constituída pelos seguintes 

eixos: A2, A12, IC13, IC20, IC21. 

As funções de distribuição e colecta desta rede aos principais centros de geração 

de tráfego - nomeadamente às sedes de concelho - são asseguradas pela rede 

secundária constituída por estradas nacionais e municipais, as quais apresentam 

actualmente sérios problemas de inserção urbana e de falta de capacidade, 
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particularmente nos nós de acesso. A articulação entre esta rede e a rede regional 

e municipal apresenta também inúmeros problemas de inserção, sobretudo 

devido a deficiências decorrentes da ausência de algumas ligações (troços em 

falta). 

A rede secundária, que se insere na rede principal e que assegura os principais 

acessos aos núcleos urbanos, é constituída pelas EN378, EN379, EN252 e EN10. 

A ligação do IC11 à futura ponte do Carregado constituirá um importante 

elemento para a melhoria das acessibilidades rodoviárias da Península. 

Não menos importante que os sistemas referidos são as grandes infra-estruturas e 

plataformas logísticas de internacionalização, onde o novo corredor multimodal 

de transportes entre a PS e a fronteira do Caia permitirá estabelecer ligações a 

Espanha e ao resto da Europa, com impactes directos sobre o sistema de 

transportes da PS, nomeadamente em termos de ligações internacionais. 

Este corredor rodo-ferroviário, que também ligará Sines à fronteira do Caia vai 

melhorar, em conjugação com o IP7, as ligações aos Portos de Sines, de Setúbal 

e de Lisboa, estando nele incluídas as infra-estruturas rodoviárias: IP7–Coina–

Évora-Elvas (assegurando as ligações a Badajoz, Cáceres, Sevilha, Málaga e 

Madrid) e ferroviárias: construção da ligação Évora–Elvas-Badajoz. 

Ligações metropolitanas 

As intervenções e serviços ao nível da oferta do transporte colectivo de 

passageiros entre as duas margens assentam em três modos distintos: transporte 

fluvial, ferroviário e rodoviário. 

O transporte fluvial é efectuado pelas empresas Transtejo e Soflusa, com as 

características apresentadas no Quadro 28. 
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QUADRO 28 
Oferta de transporte fluvial entre as duas margens do Tejo 

Origem 
(Margem Sul) 

Destino 
(Margem Norte) 

Empresa Barcos/dia/ 
2 sentidos 

Capacidade dos 
barcos 

(passageiros) 

Nº lugares 
oferecidos 

Cacilhas I (Almada) Cais do Sodré Transtejo 216 500 108.000 
Cacilhas II (Almada) Cais de Alfândega Transtejo 168 500 84.000 
Seixal Terreiro do Paço Transtejo 78 500 39.000 
Montijo Terreiro do Paço Transtejo 44 500 22.000 
Barreiro Terreiro do Paço Soflusa 129 1000 129.000 
Trafaria (Passagem Porto 
Brandão) 

Belém Transtejo 56 400 22.400 

Total: 404.400 
Fonte: TT e SOFLUSA 

A melhoria dos serviços do transporte fluvial verificou-se aquando da entrada em 

funcionamento dos catamarans para o Montijo e o Seixal - sobretudo ao nível da 

redução dos tempos de percurso - das intervenções nos terminais de Cacilhas e 

Seixal, e da abertura da ligação ao metropolitano no Cais do Sodré. Prevê-se 

ainda uma melhoria significativa da integração com a rede pesada de transporte 

colectivo (TC) de Lisboa com a expansão do metropolitano ao Terreiro do Paço, 

e a melhoria da ligação com o Barreiro. 

A oferta de transporte ferroviário desenvolve-se através da ligação pela Ponte 25 

de Abril e da linha ferroviária até ao Fogueteiro, com as respectivas estações e 

interfaces com o TC rodoviário e o transporte individual (TI) no Pragal, 

Corroios, Foros de Amora e Fogueteiro. Este serviço ferroviário articula-se com 

o sistema urbano de Lisboa através das ligações à rede de metropolitano em Sete 

Rios e em Entrecampos, bem como o sistema ferroviário suburbano da Linha de 

Cintura, possibilitando as ligações à Linha de Sintra e da Azambuja. 

A ligação entre as duas margens é explorada pela FERTAGUS, existindo ainda 

um serviço assegurado pela CP entre o Pragal e o Porto (Campanhã). 

O número de lugares oferecidos por dia nos dois sentidos, na ligação Fogueteiro-

Entrecampos é de 25.000 lugares/dia/2 sentidos, sendo a oferta fluvial, 

considerando todas as ligações, de 404.400 lugares/dia/2 sentidos. 

Quanto ao transporte rodoviário, a oferta entre as duas margens é assegurada de 

uma forma directa ou indirecta pelas empresas Transportes Sul do Tejo, Belos 
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Transportes e Transportes Colectivos do Barreiro. As ligações directas são 

realizadas através da Ponte 25 de Abril, com os principais terminais na Praça de 

Espanha e Areeiro; e através da Ponte Vasco da Gama, com o terminal na Gare 

do Oriente. As ligações indirectas, com realização de transbordos, são efectuadas 

por carreiras de rebatimento aos terminais fluviais de Cacilhas, Trafaria, Seixal, 

Montijo e Barreiro. 

Quanto ao transporte individual, as ligações estabelecem-se através da Ponte 25 

de Abril e da Ponte Vasco da Gama, cada uma com duas faixas de circulação 

com três vias por sentido. Em ambas vigora um sistema de portagem num único 

sentido embora com uma tarifa muito diferenciada: 1€ para a Ponte 25 de Abril e 

1.75€ para a Ponte Vasco da Gama (para os veículos ligeiros de classe 1). O 

acesso à Ponte 25 de Abril realiza-se através da A2/IP1, que concentra 

praticamente todo o tráfego com origem na PS, enquanto que o acesso à Ponte 

Vasco da Gama se estabelece através da A12. Apesar desta travessia não 

constituir uma alternativa para os acessos da Península a Lisboa, excepto para os 

concelhos limítrofes a Setúbal (Palmela, Alcochete, Moita e Montijo), o 

crescimento do seu tráfego tem sido muito intenso, ultrapassando já as 

estimativas realizadas aquando da celebração do seu contrato de concessão. 

Assim, a Ponte 25 de Abril mantém quase intacta a sua importância para os 

tráfegos urbanos e suburbanos, enquanto a Ponte Vasco da Gama capta sobretudo 

o tráfego Norte-Sul de longa distância, e o tráfego gerado nas novas urbanizações 

do Montijo, Alcochete, Pinhal Novo e Palmela/Setúbal, representando deste 

modo apenas 25% do tráfego médio diário anual das ligações com Lisboa (ver 

Quadro 29). 
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QUADRO 29 
Evolução dos TMD anuais nas ligações a Lisboa (milhares de 

veículos por dia) 
Ponte 25 de Abril Ponte Vasco da Gama 

Ano Total Ponte 25 de 
Abril (%) 

Ponte Vasco 
da Gama (%) Veículos 

Ligeiros 
(%) 

Veículos 
Pesados 

(%) 

Veículos 
Ligeiros 

(%) 
Veículos 

Pesados (%)

1975 36 100 - 86 14 - - 

1980 54 100 - 86 14 - - 

1985 61 100 - 93 7 - - 

1990 106 100 - 94 6 - - 

1995 126 100 - 96 4 - - 

1996 126 100 - 96 4 - - 

1997 138 100 - 92 8 - - 

1998 165 78 22 94 6 92 8 

1999 190 77 23 92 8 92 8 

2000 206 75 25 92 8 92 8 

Relativamente ao tráfego de pesados, a Ponte 25 de Abril mantém uma 

percentagem baixa e, ao contrário do que foi então anunciado, a Ponte Vasco da 

Gama não veio retirar tráfego significativo à Ponte 25 de Abril (ver Quadro 29). 

Quanto à procura de transporte colectivo entre as duas margens, podem retirar-

se, da observação dos quadros, algumas conclusões dignas de menção. A 

repartição modal degradou-se ao longo dos anos a favor do TI, não porque o 

número total de passageiros do TC tenha baixado significativamente, mas porque 

o número de deslocações entre as duas margens do Tejo aumentou bastante tendo 

este acréscimo sido praticamente todo absorvido pelo TI (ver Quadro 30). 



 

Plano 

 

 

120

QUADRO 30 
Passageiros que atravessam anualmente as Pontes sobre o 

Tejo em Transportes Colectivos e Transporte Individual (em 
milhares) 

Transporte Colectivo 

Anos Total de 
passageiros 

Transporte 
Individual 

Transporte 
Colectivo Rodoviário Fluvial Ferroviário 

1973 - 13% 87% - - - 

1977 - 18% 82% - - - 

1981 - 11% (*) 89% (*) - - - 

1990 57.000 29% 71% 14% 57% - 

1991 59.261 48% 52% 12% 40% - 

1995 116.661 64% 36% 8% 27% - 

1996 119.204 63% 37% 8% 29% - 

1997 126.071 62% 38% 7% 30% - 

1998 144.249 67% 33% 6% 27% - 

1999 156.845 69% 31% 6% 23% 2% 

2000 168.616 70% 30% 4% 19% 7% 

Obs. (*) – No início dos anos 80 o país, e particularmente a PS atravessaram uma séria 
crise económica, que se traduziu neste caso por uma retoma da quota de mercado do 
TC. 

O aumento do número de deslocações traduziu-se, assim, pela intensificação de 

fluxos na Ponte 25 de Abril e pelo progressivo decréscimo da importância 

relativa do transporte fluvial e rodoviário. 

A recente ligação de comboio pela Ponte 25 de Abril não alterou de modo 

significativo a progressiva alteração da repartição modal a favor do TI, apesar de 

se ter registado uma transferência modal na ordem dos 25% do TI para o 

comboio. 

Ligações internas à Península de Setúbal 

Apesar da melhoria evidente ao nível das acessibilidades externas, quer a Lisboa 

quer ao Alentejo e a Espanha, os fortes constrangimentos ao nível das 

acessibilidades internas da Península de Setúbal continuam a verificar-se e a 

constituir um dos entraves estruturais ao seu correcto ordenamento do território e 

à melhoria da acessibilidade entre os seus principais centros e aglomerações 

urbanas. 
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A invulgar dinâmica demográfica e económica verificada nestes últimos anos na 

Península de Setúbal -  que se traduziu por uma acentuada transformação do uso 

do solo - aconselha à urgente definição do nível intermédio da rede viária (rede 

secundária), já que a maior parte dos instrumentos de gestão territorial não 

contemplaram este tipo de vias (nem era suposto fazê-lo). Pretende-se desta 

forma assegurar a transição lógica entre a rede arterial e principal da PS, 

orientadas predominantemente para o serviço de atravessamento e de ligação 

entre os seus principais aglomerados, e a rede eminentemente urbana, de serviço 

mais local.  

Pode dizer-se que a estruturação da rede de acessibilidades e de transporte 

colectivo deve considerar quatro zonas fundamentais e outros tantos conceitos: 

Arco Ribeirinho 

As relações com Lisboa foram sempre as privilegiadas, de modo que as conexões 

internas ao arco são fracas, processando-se principalmente entre concelhos 

fisicamente mais próximos – Almada/Seixal, Barreiro/Moita, Montijo/Alcochete 

– acentuando a subalternização dos que não possuem ligação directa a Lisboa 

relativamente aos que possuem.  

As consequências da ausência de uma rede viária secundária traduzem-se assim a 

diversos níveis, nomeadamente quanto à hierarquia da rede, com repercussões 

numa circulação de veículos não orientada, com deficiências ao nível da 

cobertura do território e da ligação entre centros principais e secundários. A falta 

de legibilidade da rede e, consequentemente, do próprio espaço urbano, é assim 

uma das características deste contínuo urbano que se está a formar no arco 

ribeirinho. 

Para a população que vive no sector Este do concelho de Almada (Costa da 

Caparica, Charneca, Aroeira etc.) o padrão de deslocações é caracterizado pelo 

recurso cada vez maior ao TI. 
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A construção da CRIPS, na direcção Norte-Sul, criará um anel viário na 

península de Setúbal entre o nó do Funchalinho, junto ao IC20 (via rápida da 

Caparica) e Coina, no concelho do Barreiro - onde entroncará no IC13, com 

ligação à Ponte Vasco da Gama - permitindo a circulação inter-concelhia dos 

grandes fluxos de atravessamento e a articulação com vias transversais 

estruturantes, desempenhando assim uma função distribuidora de tráfego. Irá 

também retirar algum tráfego à EN10, já que os congestionamentos aumentaram 

aí, por ser a principal via de acesso à auto-estrada e à EN 378, que liga o Seixal a 

Sesimbra.  

Contudo esta imprescindível infra-estrutura rodoviária apenas resolverá uma 

parte dos problemas, dado que se desenvolve a sul da maior concentração urbana 

e populacional do arco ribeirinho, além de continuarem a faltar as ligações entre 

os seus nós e a rede principal dos aglomerados urbanos da frente ribeirinha. 

Relativamente ao transporte colectivo, o eixo estruturante das deslocações 

internas e (internas-externas) passará pela construção do MST (sistema de 

capacidade intermédia), que numa primeira fase se irá desenvolver na direcção 

Norte-Sul, entre Cacilhas e Corroios e, na direcção Este-Oeste, entre Cacilhas e o 

Monte da Caparica, privilegiando assim as ligações transversais no interior do 

arco. Contrariamente ao que se passa com o sistema rodoviário, este projecto irá 

servir eficazmente tanto as ligações urbanas no interior do arco ribeirinho 

(nomeadamente quando se completar a sua extensão ao Lavradio e 

posteriormente à Moita), como as de rebatimento sobre os modos pesados 

(comboio e barco) que asseguram a travessia do Tejo e, no caso do comboio, as 

ligações entre a parte Norte e a Sul da PS. De destacar também o futuro papel do 

Terminal de Cacilhas que funcionará como o principal interface fluvial e 

terminal de duas das linhas do MST.  

Ligações intra-concelhias 

Em grande parte do interior dos concelhos de Almada, Seixal, Barreiro, e Moita, 

particularmente nas freguesias da Caparica, Arrentela e Amora, a ocupação – 
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muitas vezes de génese ilegal – assumiu um carácter muito disperso, 

caracterizado por uma falta de continuidade das vias. Também neste caso a 

futura construção da CRIPS irá colmatar algumas deficiências ao nível da rede 

viária principal, sendo também neste caso de proceder ao seu completar com uma 

rede secundária. 

Tal facto provoca dificuldades na operacionalidade e eficácia das redes de TC (o 

comboio permite apenas as ligações de maior distância) e incentiva um maior 

recurso ao TI. Sem uma hierarquização viária definida, passa-se de um sistema 

primário para um sistema local, sem existirem vias secundárias que permitam a 

correcta e eficiente colecta e distribuição do tráfego. 

Triângulo Palmela-Setúbal-Praias do Sado 

Embora estas três aglomerações urbanas funcionem já como um sistema urbano 

situado na extremidade Sul da AML continua a apresentar-se como uma 

aglomeração urbana não estruturada. Para tal tem contribuído a ausência de um 

planeamento articulado entre as câmaras municipais de Palmela e de Setúbal, e 

mesmo uma inexplicável rivalidade entre as duas sedes de concelho. Não existe 

qualquer articulação, nem ao nível rodoviário, nem em transporte colectivo. 

A solução passa, no primeiro caso, pela definição de um nível intermédio da rede 

viária que dê continuidade estrutural ao contínuo urbano existente e em 

consolidação. No caso do TC, uma parte do problema resolver-se-á com o 

comboio e as melhores ligações de média distância com Almada, Barreiro e 

Lisboa que irá proporcionar. Por outro lado haverá que criar redes de autocarros 

de ligação às centralidades urbanas existentes e que assegure as ligações às 

estações ferroviárias. 

Eixo Montijo-Pinhal Novo-Setúbal 

Este eixo, que está a ser potenciado pela Ponte Vasco da Gama, revela um grande 

potencial de desenvolvimento que nunca foi estudado. Para o servir existe apenas 

a EN252, que atravessa todos os aglomerados urbanos entre o Montijo e Setúbal. 
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A construção da Ponte Vasco da Gama permitiu a conclusão de outros eixos 

rodoviários que potenciaram a consolidação deste tipo de “cidade linear” com 

nucleações mais densas a intervalos mais ou menos constantes em torno dos 3 a 4 

km. Destas novas infra-estruturas rodoviárias destacam-se o IC21 (Coina-

Barreiro) e o IC13 (nó com o IC21 e Alcochete – N118), ficando a faltar a 

construção de novas variantes aos centros urbanos principais. 

Quanto ao transporte colectivo, este eixo é em parte servido pela linha de 

comboio do Sul, com características de serviço suburbano, e tem no transporte 

fluvial o seu principal meio de ligação em TC com Lisboa. Contudo, o serviço 

ferroviário não responde satisfatoriamente às necessidades de deslocação da 

população dos aglomerados urbanos dos concelhos do Barreiro, Moita e Palmela, 

já que as novas áreas de expansão se foram afastando progressivamente do eixo 

ferroviário. 

6.3. Ambiente, Água e Saneamento 

Ambiente 

Com vista à caracterização da situação ambiental da Península de Setúbal 

seleccionaram-se quatro dos atributos ambientais que apresentam as relações 

mais fortes com os sistemas económico e social: Clima/Ar, Água, Paisagem e 

Património Natural, Solo e Recursos Minerais. Estudaram-se as Potencialidades 

de cada um deles, em função da sua importância natural, económica e social. 

Analisou-se o estado actual dos atributos tendo em conta os usos que os outros 

dois sistemas deles fizeram, para tentar identificar as situações de ruptura nos 

fluxos entre os sistemas Económico, Social e Ambiental.  

O Clima é um recurso natural que condiciona o tipo de ecossistemas da região, 

assim como as suas actividades económicas e a qualidade de vida das 

populações. As características do clima da PS permitem classificá-lo como sendo 

potenciador de um alto nível de bem-estar humano: clima genericamente 
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temperado com características mediterrânicas do tipo sub-húmido a seco, 

apresentando um variado leque de situações climatéricas ao longo do ano. A PS é 

uma das zonas mais amenas do país, com situações climatéricas muito 

equilibradas ao longo do ano, oferecendo condições excepcionais para a prática 

de actividades recreativas e de lazer, da pesca, da agricultura e da silvicultura. 

Paralelamente, este factor natural favorece igualmente a mobilidade das 

populações da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e o fomento do urbanismo e 

do turismo. Têm-se registado algumas alterações climatéricas nos últimos anos: 

aumento dos períodos de seca e diminuição dos níveis pluviométricos; 

instabilidade na ocorrência dos fenómenos climáticos que definem 

tradicionalmente as quatro estações do ano. Estas alterações afectaram e 

continuarão a afectar o nível e a qualidade da água dos aquíferos; as 

disponibilidades e qualidade das águas superficiais; a produtividade da terra, com 

impactes a nível da produção agrícola; a actividade da pecuária; a diminuição da 

produtividade do sector ambiental na produção de bens e serviços, 

nomeadamente a criação e manutenção da biodiversidade, a regeneração do 

meio-ambiente e a produção de floresta. 

Em geral, a qualidade do Ar da PS é considerada satisfatória. Registam-se no 

entanto bolsas de poluição graves nas zonas de grande concentração urbana e 

industrial (Almada, Seixal, Palmela e Setúbal), onde os valores de emissões de 

algumas substâncias ultrapassam os valores máximos de segurança. As emissões 

com origem no tráfego têm registado nos últimos 10 anos um aumento 

substancial, devido a factores socio-económicos derivados da dinâmica de 

crescimento da AML e da PS.  

A Península de Setúbal é particularmente rica em Paisagens e Património 

Natural e, mercê do seu clima e da sua localização geográfica, uma das regiões 

do país e da Europa mais rica em biodiversidade. Esta importância é reconhecida 

pelas instituições nacionais e europeias que gerem a conservação da natureza. O 

património natural mais rico da PS em termos geológicos, florísticos e 

faunísticos está contido em 15 áreas, classificadas segundo critérios regionais, 
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nacionais e internacionais de conservação: Estuários do Sado e do Tejo, 

Arrábida-Espichel, Caparica-Albufeira, Pinhais da Marquesa, das Formas e das 

Espanholas, Terra dos Caramelos, Montados do Rio Frio, Lagoas do Poceirão, 

Porto Brandão, Campo de Tiro de Alcochete e Pauis de Samora e de Trejoito. 

Destas 15 áreas classificadas, 10 são consideradas como das mais importantes 

áreas naturais da Europa e do país pela sua riqueza em biodiversidade, 

especialmente avifauna. São elas as zonas estuarinas do Tejo (Reserva Natural, 

Zona de Protecção Especial-Directiva Aves, Biótopo Corine, Sítio da Lista 

Nacional de Sítios, IBA, Inventário MedWet) e Sado (Sítio Ramsar, Reserva 

Natural, Sítio da Lista Nacional de Sítios-Directiva Habitats, ZPE-Directiva 

Aves, Biótopo Corine, IBA, Inventário MedWet); a Arrábida-Espichel (Parque 

Natural que inclui as Áreas de Reserva Integral das Matas do Solitário, Coberta e 

Vidais; Parque Marinho; inclui um Sítio Classificado da Gruta do Zambujal; ZPE 

do Cabo Espichel; Sítio do Cabo-Espichel da Lista Nacional de Sítios-Directiva 

Habitats; Reserva Biogenética; Biótopo Corine; um IBA –Cabo Espichel; um 

Gift to the Earth); a Caparica-Albufeira (Área de Paisagem Protegida; ZPE da 

Lagoa Pequena-Directiva Aves; Sítio Ramsar da Lagoa de Albufeira; Biótopos 

Corine; Inventário MedWet); os três pinhais (importantes massas de pinhal cujo 

elevado interesse natural e científico deriva do facto de conterem espécies 

florísticas únicas que só subsistem nos terrenos arenosos enxutos das Bacias do 

Tejo e do Sado, na Comporta e em Sines); e as lagoas do Poceirão e o Paul do 

Trejoito.  

O património natural (e construído) da PS tem estado sujeito a enormes pressões 

induzidas pela aceleração da procura de terrenos para a construção de primeira e 

de segunda habitação (o número de loteamentos disparou desde a construção da 

Ponte Vasco da Gama, da linha férrea na Ponte 25 de Abril e o anúncio do futuro 

metro da Margem Sul), para a construção de grandes superfícies comerciais, de 

parques industriais e para a construção de vias de comunicação rodoviárias. 

Almada, Seixal e Setúbal têm sido os concelhos mais afectados pelo crescimento 

do número de fogos construídos na última década. A crise de algumas 
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actividades económicas tradicionais geralmente ligadas às actividades primárias, 

nomeadamente a agricultura tradicional, a pesca e a silvicultura, conjugada com 

o envelhecimento das populações rurais e a proximidade cada vez maior do 

grande centro, contribuem também para explicar a grande pressão especulativa 

sobre os terrenos e a contínua degradação ambiental. 

Tanto as áreas naturais nucleares como as que desempenham o papel de 

corredores ecológicos estão ameaçadas pelas actividades económicas (agricultura 

e pecuária, indústrias), urbanização e procura de terrenos para infra-estruturas. A 

grande mancha na zona noroeste da PS (a leste do eixo Setúbal/Montijo) ocupada 

por áreas florestais, montados, áreas silvestres e áreas agrícolas está pressionada 

pelo desenvolvimento da rede viária (construção de IC’s, nova ponte Vasco da 

Gama), intensificação agrícola e pecuária. As rodovias cuja construção está 

prevista, parecem agora estarem a desviar-se para esta zona da PS, ameaçando 

directamente a Reserva Natural do Tejo, corredores ecológicos (c10 – Pinhal das 

Formas/Terra dos Caramelos, c12 – Paul de Samora-Paul de Trejoito e c16 – 

Grande corredor inter-regional do Tejo), as áreas de matriz M6a, M6, M10 e 

áreas nucleares como a N15 (Paul de Trejoito) e N14 (Paul de Samora). Toda a 

zona do arco ribeirinho do Tejo que vai de Almada a Alcochete é uma zona de 

forte concentração urbana e industrial à qual está associada uma espécie de anel 

de áreas edificadas desordenadas e fragmentadas. As zonas da costa da PS, quer 

a ocidente quer a sul, são alvo de intensa procura por parte das populações para 

actividades de recreio e lazer, pelo Turismo (principalmente em Sesimbra) e pelo 

fenómeno da 2ª habitação de luxo. Acresce ainda o impacte extremamente 

negativo que a indústria extractiva tem na paisagem em geral e no Parque 

Natural da Arrábida (em particular as pedreiras do Cavalo e da Arrábida) e na 

área ocupada pelo pinhal localizado a sul dos concelhos de Almada e Seixal que 

se prolonga pelo concelho de Sesimbra. 

Para além das Paisagens e do Património Natural, a Península de Setúbal goza da 

vantagem de ser servida pelo mais produtivo (acima dos 400 m3/dia sendo a 

probabilidade de insucesso em furos com mais de 200m relativamente reduzida), 
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e extenso (6 920 Km2) aquífero do Continente – o aquífero da bacia Tejo/Sado, 

que abastece de água potável toda a região. A qualidade da água é genericamente 

classificada como sendo de boa qualidade para consumo humano. Quanto aos 

recursos hídricos de superfície, para além das reservas de água dos rios Tejo e 

Sado, a PS é relativamente pobre em água para usos humano e agrícola, por 

causa da fraca precipitação, agravada pela irregularidade dos caudais e o nível de 

poluição das linhas de água que flúem na região, o que obriga à necessidade de 

se recorrer ao regadio no período de estiagem e ao armazenamento de água. Estas 

características justificam os consumos intensivos a que o aquífero tem estado 

sujeito para a satisfação das necessidades dos Municípios, unidades industriais, 

hoteleiras e agro-pecuárias. A intensidade destes consumos tem vindo a 

aumentar, mercê do rápido crescimento demográfico, industrial e dos serviços 

(responsáveis entre si por 29% das captações), mas sobretudo, do aumento das 

necessidades da cultura intensiva de regadio (principalmente em Palmela, 

Montijo, Setúbal, Moita e Alcochete), responsável por 71% das captações. 

Apesar de os consumos actuais não ultrapassarem as capacidades de regeneração 

natural do aquífero, verificam-se todavia algumas situações, não relacionadas 

com a diminuição dos caudais disponíveis, mas com a qualidade da água. Têm-se 

registado elevadas concentrações de nitratos nas áreas de culturas intensivas do 

concelho de Setúbal e dois casos de salinização no Barreiro e em Setúbal. Se 

bem que não sejam considerados muito graves, estes problemas tenderão a 

aumentar no futuro próximo, se não houver um controlo adequado do sistema de 

captação e alguma racionalização no tipo de tecnologias e modos de produção 

usados pelos sectores produtivos. A qualidade do sistema de captação apresenta 

uma percentagem muito elevada de perdas de água, o que constitui um grave 

desperdício. É de realçar que, se o aquífero for afectado, ou pela poluição (difusa 

e/ou por influência da poluição das águas fluviais e dos estuários), ou pela 

salinização, este será um processo irreversível e a PS perderá um dos seus 

maiores trunfos de desenvolvimento. 
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A situação das principais linhas de água da PS é particularmente grave. São os 

casos dos Canais do Seixal, de Alcochete e os Esteiros do Barreiro e do Montijo 

– excessivamente poluídos à entrada do estuário do Tejo –; e do Rio de Coina e 

da Vala de Malpique – fortemente poluídos. O ecossistema da Lagoa de 

Albufeira é considerado como estando à beira da ruptura. O Estuário do Tejo, 

apesar de apresentar uma elevada concentração de poluentes perigosos, mantém 

algum do seu potencial de regeneração, pelo que o seu estado trófico parece 

permanecer equilibrado. O mesmo já não se poderá dizer do estuário do Sado. O 

rio é particularmente afectado por efluentes com elevada carga orgânica 

provenientes dos esgotos urbanos e do matadouro de Setúbal e os efluentes de 

algumas das mais importantes (e poluidoras) unidades industriais nacionais. De 

referir que só o concelho de Setúbal é responsável por 50% da poluição total do 

estuário. Ao contrário do que acontece com o Tejo, o regime hidrodinâmico do 

rio apresenta características naturais que não lhe permitem diluir as elevadas 

concentrações de poluentes a que está sujeito. Quanto à qualidade das águas 

marinhas para fins balneares pode-se afirmar que é genericamente boa. Todavia, 

algumas praias têm vindo a revelar parâmetros de qualidade balnear bastante 

negativos: são os casos de S. João da Caparica, Praia da Cabana do Pescador, 

Praia da Califórnia e praias da Figueirinha, Albarquel e Galapos.  

As fontes de poluição hídrica têm várias origens, consoante a especialização 

económica local e as características dos processos produtivos (dimensão dos 

estabelecimentos, grau de dispersão e tipo de tecnologia/sistema produtivo) e a 

existência de grandes aglomerados urbanos: Canal do Seixal – efluentes urbanos 

de Almada e Seixal e industriais diversificados, provenientes de uma grande zona 

industrial; Rio de Coina e Esteiro do Barreiro - descargas de colectores urbanos 

do Seixal e Barreiro e de efluentes industriais como a Siderurgia Nacional, 

farinhas de óleo e peixe, adubos orgânicos, oficinas de reparação de automóveis, 

transformação de algas, têxteis, tinturaria e confecções; Rio de Moita – os 

principais poluentes têm origem nos esgotos domésticos e nas explorações agro-

pecuárias; Vala de Malpique e Esteiro do Barreiro – particularmente afectados 
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por efluentes domésticos e pelos efeitos provocados pela ocupação intensa de 

actividades agrícolas e suinícolas, incluindo a existência de matadouros 

industriais de dimensão apreciável; Rio das Enguias e Canal de Alcochete – o 

primeiro recebe sobretudo efluentes com origem no sector primário e apresenta 

uma elevada carga orgânica à medida que se aproxima de Alcochete; Lagoa de 

Albufeira – recebe uma elevadíssima carga poluente proveniente dos esgotos 

domésticos.  

Relativamente à aptidão dos solos, a Península não tem uma potencialidade 

evidente em solos tipo A e B. Se bem que existam (ocupam apenas 10% da 

superfície da PS), estão espalhados em manchas dispersas dispondo-se 

preferencialmente nas zonas de aluvião. Predominam fundamentalmente os solos 

com aptidão florestal. A fraca percentagem de solos RAN leva a aconselhar os 

municípios que os possuam a salvaguardá-los da urbanização, não apenas por 

causa da sua importância económica, mas também pelo papel que desempenham 

no escoamento superficial, na sua capacidade de recarga dos aquíferos, de 

capacidade de tampão e de produção de húmus. Pelo seu elevado valor 

ambiental, económico e social merecem especial referência as seguintes zonas 

agrícolas e silvícolas: Zonas Húmidas do Sado (Praias do Sado e Águas de 

Moura); Zona de Vinhos de Setúbal, Azeitão e Palmela e Região Vitivinícola da 

Arrábida (VQPRD) e de Palmela (VQPRD); Zona Florestal e Agrícola da 

Península– Azeitão, Palmela e Caparica; Montado da PS (Pinhal Novo, Rio Frio 

e Poceirão); Zona Hortícola da PS (Alcochete, Montijo, Moita e Coina). 

A Península é pobre em recursos minerais, com excepção das areias de alta 

qualidade da zona de Coina e dos calcários dolomíticos da Arrábida mas muito 

rica em recursos florestais. A área florestal da PS representa uma parte 

importante do património florestal do país e da Europa. Para além do importante 

papel ambiental que desempenha enquanto ecossistema é ainda responsável pela 

produção de 26% da cortiça nacional a qual alimenta uma importante indústria 

transformadora responsável por 70% da produção nacional de aglomerados para 
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revestimento, 80% dos aglomerados para isolamento e 8% da produção de 

rolhas. 

Estes importantes atributos ambientais têm sido largamente utilizados pelos 

sistemas económico e social. O Clima, a Paisagem e a diversidade de 

ecossistemas têm alimentado a indústria turística da Península e as actividades de 

recreio e de lazer das populações residentes, assim como da população da AML. 

Pelo facto de estar limitada a norte e a sul por dois dos mais ricos e maiores 

estuários da Europa e a leste pela costa Atlântica, a península e o país têm 

beneficiado de importantes recursos marinhos, que sustentam a actividade 

piscatória de dois dos mais importantes portos do continente. A Pesca é uma 

actividade com grande importância na base económica de alguns dos concelhos e 

desempenha um papel social não desprezível. Além da pesca, a região apresenta 

evidentes vantagens físicas para a Aquicultura, que aqui assume uma 

importância nacional evidente em matéria de área ocupada e da quantidade de 

pescado produzido. 

Apesar de pesarem pouco na estrutura produtiva da região, a silvicultura e a 

indústria extractiva têm um papel importante na base económica de alguns 

concelhos. A primeira alimenta alguns dos mais importantes estabelecimentos 

nacionais de transformação de cortiça. 

Até ao presente, a península tem-se abastecido da água do aquífero, para usos 

domésticos e económicos. Apesar de as potencialidades deste recurso estarem 

longe de terem sido ultrapassadas, constata-se todavia algumas situações 

pontuais de infiltração de águas salinas e de poluição, nas zonas em que o 

aquífero apresenta um maior índice de vulnerabilidade a este tipo de fenómenos. 

Se bem que estas ocorrências pontuais não sejam consideradas preocupantes, elas 

aconselham fortemente a que se faça uma gestão cuidada, no presente e no 

futuro, das captações, principalmente se se concretizar o cenário de grande 

procura de água, de instabilidade climatérica e de continuação/agravamento dos 

níveis de poluição actuais das linhas de água. A degradação dos aquíferos é um 

fenómeno irreversível o que, no caso da PS, poderá constituir uma forte restrição 
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ao desenvolvimento, principalmente se se concretizar a alteração climatérica no 

sentido da diminuição dos índices pluviométricos.  

Os usos que os sistemas económico e social têm feito dos atributos ambientais da 

península, estão na origem directa da diminuição da capacidade de auto-

regeneração dos ecossistemas e da diminuição da rica biodiversidade. As 

situações mais preocupantes têm a ver com: 

• poluição grave das linhas de água superficiais por efluentes 

domésticos, industriais, pecuários e com origem na poluição difusa; 

os casos mais graves são os dos efluentes dos estuários do Tejo e do 

Sado, o estuário do Sado e a Lagoa de Albufeira; 

• pressão sobre os solos RAN e REN e das áreas naturais em geral 

explicada pelo crescimento da procura de terrenos para urbanização, 

para construção de novas vias de comunicação e para a construção 

dos grandes recintos comerciais e de parques industriais; 

• diminuição da biodiversidade nas zonas húmidas, por poluição das 

linhas de água, alterações dos regimes agrícolas, pressão urbanística e 

das vias de comunicação, enxugo de terrenos e manutenção 

desadequada das margens;  

• pressão recreativa sobre as áreas de paisagem protegida; 

• sobre-exploração dos recursos marinhos, que resultou na diminuição 

dos stocks piscatórios; 

• pressão sobre o sistema socio-cultural tradicional relacionada com a 

proximidade da capital e a dinâmica do crescimento da AML. 

O futuro ambiental da Península de Setúbal está intrinsecamente ligado ao 

crescimento da área metropolitana de Lisboa e à capacidade/vontade das 

instituições, dos agentes económicos e das populações que a utilizam  em 

aceitarem e aplicarem na prática, estratégias efectivamente eficazes de 

desenvolvimento ambientalmente sustentável. 
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Água de Abastecimento 

Quanto ao abastecimento de água, todos os nove concelhos da Península 

encontram-se dotados de infra-estruturas de abastecimento de água. 

Da análise realizada e em conformidade com o "Estudo para a criação de uma 

Empresa Regional de Abastecimento de Água e de Tratamento de Águas 

Residuais para a Península de Setúbal", de Janeiro de 2000, pode afirmar-se que 

as reservas detectadas na Península e a sua capacidade de recuperação, em 

condições climatéricas próximas das normais, asseguram, no conjunto dos nove 

municípios, água subterrânea, em quantidade e qualidade para consumo 

doméstico e para outros consumos considerados, com base nas necessidades 

actuais e no cenário de menor expansão, que parece ser o mais realista. No 

cenário de maior crescimento, as reservas de água internas da Península não 

serão suficientes, não sendo, contudo, este cenário a hipótese mais credível, visto 

que em algumas áreas da Península está a verificar-se um decréscimo de 

actividade e, como tal, dos consumos. Não se alterando estas condições, pode 

esperar-se que o abastecimento da Península de Setúbal esteja garantido através 

do exclusivo recurso às suas capacidades hídricas subterrâneas. 

Relativamente à gestão dos sistemas de distribuição de água, esta é efectuada 

directamente pelos municípios, com excepção do concelho de Setúbal, onde a 

exploração se encontra a cargo da empresa Águas do Sado, S.A., desde 1998. 

Para caracterizar os níveis de atendimento dos sistemas que abastecem a região 

em estudo recorreu-se aos dados compilados no “Plano Director de 

Desenvolvimento do Sistema de Abastecimento da EPAL” e ao “Inventário 

Nacional de Saneamento Básico”, do INAG, que se reportam, respectivamente, 

aos anos de 1996 e 1994. 

Os concelhos com maiores níveis de atendimento são o Seixal com 97%, 

Alcochete que atingiu os 95% e Sesimbra e Setúbal onde se verificam valores de 

91 e 93%, respectivamente. 
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O concelho com menor percentagem de população servida é Palmela, estimando-

se que apenas 80% da população total seja abastecida por sistemas municipais. 

Este resultado pode ser devido ao facto de se tratar de um concelho muito 

extenso e com baixa densidade populacional. 

O “Estudo para a Criação de uma Empresa Regional de Abastecimento de Água 

e de Tratamento de Águas Residuais para a Península de Setúbal” – Associação 

de Municípios do Distrito de Setúbal, Janeiro de 2000, define o serviço de 

Abastecimento de Água no distrito de Setúbal, como um serviço de boa 

qualidade, em 99% dos casos. 

O “Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 

Lisboa”, de Outubro de 1999, analisa qualitativamente o abastecimento de água 

através dos seguintes indicadores: adequação, fiabilidade e eficiência. Conclui 

que, em termos de consumos médios por capitação, não existe insuficiência do 

caudal de abastecimento, podendo considerar-se que o serviço, em termos de 

quantidade de água fornecida, é adequado. 

Relativamente à pressão a que esta água é fornecida, foi insuficiente nos 

concelhos de Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. Destes concelhos, o que pior 

situação apresentou foi Sesimbra, que registou uma falta de pressão constante e 

diária nesse ano de 1999. 

Quanto à fiabilidade, considerou as interrupções de serviço, através do número 

de dias de falhas e das suas principais causas. Os concelhos que apresentaram 

falhas no abastecimento nesse ano, foram Almada, Montijo, Palmela e Setúbal. 

Destes, o que maior número de falhas registou foi o de Almada, sendo as 

principais razões apontadas, as faltas de energia e roturas em condutas. 

Relativamente ao factor “idade” dos sistemas, os valores de que se dispõe são 

relativos a todos os concelhos pertencentes à AML, verificando-se que 50% dos 

sistemas foram instalados antes de 1965, para este universo. 
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Por último, quanto à eficiência em função das perdas de água nos sistemas, os 

concelhos que registam perdas mais elevadas são a Moita (42,7%), Palmela 

(52,3%), Seixal (42,1%) e Setúbal (39,5%). 

Face aos dados disponíveis, os concelhos que registaram, à data, maior número 

de ocorrências que tornam a qualidade do serviço de abastecimento com um 

desempenho menos adequado, fiável e eficiente, foram Palmela e Seixal. 

Águas Residuais 

Para a avaliação da situação actual da Península de Setúbal no que respeita à 

drenagem e tratamento das águas residuais, é notória a falta de levantamentos 

que permitam avaliar, quantitativa e qualitativamente, as descargas de águas 

residuais industriais. Sendo a Península de Setúbal, um pólo altamente 

industrializado, é de toda a importância efectuar um estudo de caracterização dos 

efluentes industriais, de forma a ser possível, futuramente, traçar cenários 

credíveis para o funcionamento e adequabilidade dos sistemas de drenagem e 

tratamento de águas residuais. 

De igual forma, também não existem elementos bibliográficos suficientes que 

permitam uma identificação de redes de drenagem de águas residuais domésticas, 

industriais e pluviais, pelo que neste estudo a caracterização deste tipo de infra-

estruturas não as distingue, limitando, assim, a avaliação da adequabilidade do 

sistema de drenagem de águas residuais. Por esta razão, numa fase posterior, há 

que efectuar o levantamento deste tipo de infra-estruturas. 

Quanto à população servida por redes de drenagem de águas residuais, o distrito 

de Setúbal aparece no primeiro lugar a nível nacional, segundo duas fontes, com 

valores muito distintos entre si e que, decerto, tem que ver com a forma como 

esses valores foram calculados. 

Segundo a DGQA, a Taxa de Cobertura do distrito de Setúbal era, em 1990, de 

60,3%, para uma média nacional de 34,4% de população coberta com redes de 

drenagem de águas residuais; segundo o INAG, no "Inventário Nacional de 
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Saneamento Básico 1990” publicado em 1994, o valor de Setúbal sobe para um 

índice de atendimento de 95,9% e a média nacional para 61,8%. Os valores 

relativos entre distritos mantêm sem variação, quando se comparam as duas 

fontes já referidas. 

Os dados desagregados para a Península de Setúbal, elevam o índice de 

população servida por redes de drenagem por rede (96,9%) para valores muito 

próximos dos valores apresentados para o abastecimento de água (98,1%), mas a 

estimativa de cobertura de redes de drenagem, em 1996, no conjunto da 

Península apontava para cerca de 100% de cobertura da população, pois que, 

mesmo em 1990, nos quatro concelhos do distrito com maior população, 

Almada, Barreiro e Seixal já atingiam esse valor e o de Setúbal rondava já os 

99%. 

Não existem dados desagregados, por concelho, sobre os níveis de população 

atendida com rede e ETAR, que contudo, são ainda consideravelmente baixos. 

No distrito de Setúbal, o valor situava-se, em 1990, nos 17,3%, mas com a 

entrada em funcionamento das ETAR de Miratejo (Almada e Seixal) e Fernão 

Ferro (Seixal), e de outras ETAR de menor dimensão em Palmela e Alcochete, 

este valor foi substancialmente aumentado, estimando-se que em 1999 se situasse 

perto dos 30%, valor mesmo assim superior à média nacional para esta categoria. 

No final de 1996, o número de ETAR em funcionamento era já de 17 contra as 

13 existentes em 1990, estando ainda duas, de média dimensão, em fase de 

construção. 

Pelos dados de população servida, pode verificar-se que a Península de Setúbal, 

tem uma posição pioneira, se se considerar apenas os dados nacionais e se se 

desprezar os objectivos desejáveis para este tipo de serviço. 

Quanto à qualidade de serviços com rede de esgotos e ETAR, a situação é de 

novo a mais bem posicionada do país, com um nível de satisfação de Bom ou 

Regular de 99% e com apenas 1% da população servida com um serviço 

considerado mau, para uma média nacional de 24% de população abrangida por 
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um mau serviço, com valores tão gritantes, como os 35% em Lisboa, 39% em 

Leiria, 50% em Braga e 80% em Bragança. 

A gestão dos equipamentos e infra-estruturas de recolha de águas residuais 

assentava, em Dezembro de 1999, em estruturas com as seguintes características: 

• Não há qualquer divisão entre sistemas em “alta” ou redes 

domiciliárias; 

• A gestão é exercida directamente pelos municípios, excepto no 

município de Setúbal, que concessionou os seus sistemas; 

• Em seis dos nove concelhos da Península, os serviços funcionam 

como serviços internos das autarquias; 

• Em dois concelhos (Almada e Montijo) existem serviços 

municipalizados que são responsáveis pelas duas áreas em estudo. 

Uma característica dos sistemas da Península, comum a outras 

experiências a nível nacional, consiste na utilização conjunta por dois 

ou mais municípios de uma mesma ETAR, estando já em 

funcionamento a de Almada/Seixal e prevendo-se para breve novas 

estações nessa situação: Barreiro/Sesimbra, Setúbal/Sesimbra e 

Barreiro/Moita. 

Segundo uma terceira fonte, o PROTAML (Plano Director Regional da Área 

Metropolitana de Lisboa), datado de Outubro de 1999, em 1991, na Península de 

Setúbal, os níveis de atendimento por sistemas de drenagem eram em média 

88,3%, e os de tratamento de águas residuais, em média 9,7%, representando a 

média mais alta a nível de redes de drenagem e a mais baixa, a nível de 

tratamento das águas residuais na AML. 

Dados de 1999 revelam níveis de atendimento para a Península de Setúbal de 

88%, 41% e 12%, respectivamente, para redes de drenagem, estações de 

tratamento e soluções individuais. 
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O concelho que apresentou maior nível de atendimento foi o do Barreiro (100%), 

seguido da Moita e Montijo, ambos com 98%, sendo o mais atrasado o de 

Sesimbra (50%), no que concerne à drenagem das águas residuais. 

Relativamente ao tratamento, tem-se um nível de atendimento de 90% para os 

concelhos de Alcochete e Palmela, apresentando o Barreiro o valor mais baixo 

(0%) seguido da Moita (7%). 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Na Península de Setúbal, a Remoção Indiferenciada de Resíduos Sólidos 

Urbanos é realizada pelos próprios municípios, com excepção de Palmela, cuja 

concessão foi dada à empresa Novaflex. 

No que concerne à remoção selectiva e destino final dos RSU, foi criado o 

sistema Multimunicipal da Margem Sul do Tejo, a AMARSUL, o qual era 

inicialmente constituído pelos municípios de Alcochete, Almada, Barreiro, 

Moita, Montijo, Palmela, Seixal e Sesimbra, em conjunto com a EGF – Empresa 

Geral de Fomento. 

Com a adesão do município de Setúbal todos os nove municípios pertencentes à 

Península de Setúbal se encontram integrados no referido sistema. 

A AMARSUL possui, com base em dados de 2001, cerca de 1 458 ecopontos, 26 

ecocentros, 2 estações de triagem e 1 estação de transferência, de forma a 

promover a adequada recolha e tratamento do papel, vidro, plásticos e pilhas. 

Como destino final, a AMARSUL tem a seu cargo a exploração de 2 aterros 

sanitários controlados e está em negociações para integrar a estação de 

compostagem de Setúbal, concessionada à Koch de Portugal, como consequência 

da integração deste município no sistema multimunicipal. 

Da informação recolhida referente a todos os concelhos, à excepção de Setúbal, 

toda a população dispõe de serviços de recolha de RSU, sendo superior a 99%, a 

Taxa de Cobertura global da área em estudo. 
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O problema mais assinalado na Península não se refere à taxa de cobertura, ou à 

qualidade de serviço, mas à falta de pessoal para operação dos sistemas. 

6.4. Educação 

É já lugar comum afirmar a importância da qualificação da população no 

desenvolvimento das regiões. Cada vez mais a qualificação da mão-de-obra 

residente é um “factor de localização” preferencial de empresas, elas próprias 

qualificadas e potencialmente promotoras do desenvolvimento.  

A qualidade dos estabelecimentos de ensino,  do  próprio ensino ministrado e a 

adequação ao desenvolvimento da região deveriam ser áreas de diagnóstico e 

avaliação sistemática, não apenas no que diz respeito às dimensões clássicas, mas 

num olhar profundo e preocupado sobre o que são hoje as dinâmicas educativas.  

Os dados disponíveis permitem verificar que, apesar da melhoria substantiva na 

última década10, a carência de equipamentos se situa ainda ao nível quantitativo – 

no número e adequação das instalações existentes. Esta situação é tanto mais 

grave quanto uma parte significativa das carências se localiza nos níveis de 

escolaridade obrigatória De facto, as carências dos equipamentos escolares na 

Península ainda se colocam ao nível quantitativo: há pelo menos 500 salas em 

pavilhão a substituir e várias escolas a construir de raiz. 

No entanto, e do ponto de vista dos actores entrevistados, as grandes questões 

que se colocam à educação na Península de Setúbal relacionam-se com a 

capacidade em clarificar consensualmente uma “política regional de educação”. 

Os vários graus de ensino – e até mesmo os diferentes tipos de ensino 11– não se 

encontram caracterizados e não existe um diagnóstico e um projecto integrado de 

                                                 
10 A referência é o relatório do IED em 1985 
11 Por exemplo, o ensino “normal”, o ensino recorrente e o ensino profissional dependem de 
estruturas diferentes e não articuladas localmente. 
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desenvolvimento do sistema de ensino12. Evidentemente que existe um esforço 

muito significativo de melhoria de instalações e de recursos mas está-se longe de 

um pensamento estratégico e da articulação de projectos estruturantes do que 

poderia ser a rede e os programas de ensino na região. 

Acrescente-se que esta situação assenta também numa rede de escolas com 

poucas articulações entre si, onde os processos de disseminação das experiências 

inovadoras têm dificuldades em passar e onde escasseiam “lideranças 

pedagógicas” mais activas  capazes de conduzir colectivamente mudanças nos 

próximos anos no sentido pretendido. Trata-se de um sistema que aborda da 

mesma forma o esforço, o investimento de horas voluntárias e a inovação tal 

como um ensino funcionalizado, acrítico e burocratizado. 

No entanto, no seu conjunto o sistema de ensino continua em grande evolução, 

quer no que diz respeito ao alargamento da rede (ensino pré-escolar mas também 

ensino recorrente, profissional e superior), quer no que diz respeito a alterações 

substantivas na própria concepção do ensino (inclusão de actividades extra-

curriculares, adaptação do ensino às novas tecnologias, autonomia das escolas, 

etc.). 

Infelizmente as estatísticas disponíveis não permitem traçar um retrato detalhado 

da situação do ensino na Península de Setúbal, mas com base em alguma análise 

estatística e em entrevistas a informadores privilegiados é possível identificar 

alguns elementos de diagnóstico que poderão ser incluídos numa reflexão 

estratégica.  

Ensino Pré-Primário  

Em Portugal, a educação infantil apoia-se em redes do sistema público 

pertencendo a dois ministérios (o da Educação e o da Segurança Social) e no 

ensino particular e cooperativo. Infelizmente estas redes funcionam por vezes 

                                                 
12 Esta inexistência de estruturas articuladas que se organizem em torno de “políticas locais 
comuns” está presente também nas outras áreas de trabalho. 
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desarticuladamente tornando difícil ter uma imagem integrada do sistema de 

ensino português. 

Creches 

Na Península de Setúbal estão actualmente 3050 crianças em creche e 39 em 

Creches Familiares (serviços em que as crianças ficam à guarda de amas 

utilizando as suas habitações). A maioria da cobertura é realizada pelas 

Instituições de Solidariedade Social (54%) mas as instituições privadas com fins 

lucrativos têm um significado razoável dado que oferecem 38% dos lugares. 

Se considerarmos os dois tipos de oferta (creche e creche familiar) pública ou 

sem fins lucrativos (IPSS) verificamos que a Península de Setúbal detém em 

termos médios uma cobertura dentro do desejável para este grupo etário (11%) (a 

proposta da DGTDU é de que a oferta de serviços seja de 10% situando-se ao 

nível de freguesia). No entanto, é possível verificar a desigualdade na 

distribuição deste tipo de equipamento no interior da Península, dado que há 

concelhos que não atingem os 4% e outros que estão acima do valor médio 

indicado. 
QUADRO 31 

Número de estabelecimentos e Lugares de Creche, 1999 
Públicas Lucrativos* IPSS Total 

Concelhos N.º lugares N.º Lugares N.º Lugares N.º Lugares 
Alcochete 0 0 0 0 1 45 1 45
Almada 4 133 30 672 15 340 49 1145
Barreiro 2 71 4 131 2 120 8 322
Moita 0 0 2 70 2 70
Montijo 0 0 4 160 4 160
Palmela 0 0 8 170 8 170
Seixal 0 0 3 112 6 195 9 307
Sesimbra 0 0 6 223 6 223
Setúbal 1 35 10 206 17 367 28 608
Total Península 
de Setúbal 7 239 47 1121 61 1690 115 3050

* Consideraram-se as que têm alvará mesmo que provisório 

Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional de Setúbal, 
Março 2000 
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Jardins de Infância  ( 3-5 anos ) 

Os equipamentos de 2ª infância abrangem crianças de idades compreendidas 

entre os 3 anos e a entrada no 1º ciclo. A proposta ministerial era a de conseguir 

um grau de cobertura próximo dos 90%.  

Na Península de Setúbal,  o grau de cobertura em 1997/98 em jardins de infância 

era da ordem dos 49% no grupo etário 3-5 anos sendo a maior responsabilidade 

do Ministério do Trabalho e Segurança Social, sobretudo através de instituições 

privadas de solidariedade social. O Ministério da Educação responsabilizava-se, 

através da rede pública, por 19% das crianças e as instituições privadas com fins 

lucrativos são responsáveis por cerca de 1/3 da oferta13. 

Os números referenciados pela segurança social para 1999 revelam um aumento 

significativo das taxas de cobertura em Jardim-de-infância. 

                                                 
13 Para estimar as carências de equipamentos, seguem-se as indicações da DGOTDU, 
Equipamentos Colectivos: normas para a programação e caracterização de redes 1996, que 
estimam para a educação pré-escolar: 

1 equipamento mínimo 400 habitantes e 3,750 máximo de habitantes 
1 educador – mínimo 15 educandos, máximo 25 educandos 
área de pavimento 4,5m2 aluno  
população-base: 15 educandos máximo 150 educandos 
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QUADRO 32 
Taxa de Cobertura da Educação Pré-Escolar 1996/97 e 

1997/98 (dados provisórios) 
Ministério da Educação Min. do Trabalho e 

Solidariedade População 
Residente 

Público Privado (Estimativas) 
TOTAL 

Concelhos 
(projecção 

INE) Crianças Txs. de 
Cobert. Crianças Txs. de 

Cobert. Crianças Txs. de 
Cobert. Crianças Txs. de 

Cobert. 
Península 
de Setúbal 

                  

1996/97 21350 1548 7,3 2699 12,6 4973 23,3 9220 43,2
1997/98 21390 1969 9,2 3493 16,3 4973 23,3 10435 48,8
Alcochete             
1996/97 270 90 33.3 - - - - 90 33.3
1997/98 270 140 51.9 - - - - 140 51.9
Almada             
1996/97 4990 421 8.4 1020 20.4 1234 24.7 2675 53.6
1997/98 5090 454 8.9 1161 22.8 1234 24.2 2849 56.0
Barreiro             
1996/97 2220 150 6.8 313 14.1 582 26.2 1045 47.1
1997/98 2190 171 7.8 289 13.2 582 26.6 1042 47.6
Moita             
1996/97 2380 162 6.8 - - 384 16.1 546 22.9
1997/98 2320 216 9.3 14 0.6 384 16.6 614 26.5
Montijo             
1996/97 1170 89 7.6 5 0.4 326 27.9 420 35.9
1997/98 1190 117 9.8 65 5.5 326 27.4 508 42.7
Palmela             
1996/97 1430 - - 18 1.3 365 25.5 383 26.8
1997/98 1440 73 5.1 109 7.6 365 25.3 547 38.0
Seixal             
1996/97 4640 132 2.8 939 20.2 355 7.7 1426 30.7
1997/98 4690 260 5.5 1048 22.3 355 7.6 1663 35.5
Sesimbra             
1996/97 900 71 7.9 38 4.2 367 40.8 476 52.9
1997/98 880 147 16.7 104 11.8 367 41.7 618 70.2
Setúbal             
1996/97 3350 433 12.9 366 10.9 1360 40.6 2159 64.4
1997/98 3320 391 11.8 703 21.2 1360 41.0 2454 73.9

Fonte: Educação Pré-Escolar (taxa de cobertura, distritos/concelhos), 1996/07 e 
1997/98, Min. Educação, Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento 

 

Ensino Básico  

Existem na Península de Setúbal 251 escolas do ensino básico com 30010 

crianças e 2120 professores. As dinâmicas demográficas decrescentes – uma 

perda de quase 2% de alunos ao ano desde 1993/94 -  têm vindo a equilibrar o 
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número de crianças por escola e por professor mas, simultaneamente o 

crescimento demográfico em determinados aglomerados tem vindo a revelar a 

desadequação na localização das actuais instalações. 
QUADRO 33 

Número de escolas, n.º de alunos, n.º de professores e taxas 
de repetência por concelhos da Península de Setúbal, 1998/99 

e 1999/00 
Concelhos Nº escolas 

99/00 
Nº alunos 

99/00 
Nº professores 

98/99 
Tx de Repetência 

97/98 
Alcochete 7 392 37 7.9 
Almada 44 6249 483 8.7 
Barreiro 21 3273 218 8.4 
Moita 25 3243 183 9.0 
Montijo 25 1823 128 9.9 
Palmela 37 2182 165 8.6 
Seixal 35 6290 440 6.7 
Sesimbra 18 1571 104 22.1 
Setúbal 39 4987 362 10.8 
Península de 
Setúbal 

251 30010 2120 9.5 

Fonte: 

Os indicadores de qualidade que foi possível apurar remetem a Península, 

comparativamente com as médias nacionais, para um lugar confortável no que se 

refere à qualidade de ensino. De facto, um insucesso da ordem dos 9,5% e um 

rácio professor aluno de 16 pode parecer pouco dramático, mas a distribuição do 

número de crianças por escola – escolas sobre ou sub-lotadas – é um indicador da 

deficiente distribuição da rede. 

A percentagem de alunos nacionais e pertencentes a grupos étnicos e culturais no 

primeiro ciclo tem vindo a aumentar muito ligeiramente no distrito de Setúbal e 

representava quase 15% no ano de 1997/98. Saliente-se, no entanto, que as taxas 

de insucesso são significativamente superiores nestes grupos sociais. 

Os principais problemas que afectam o primeiro ciclo são: 

• as desarticulações entre as escolas existentes e os novos núcleos 

urbanos, 

• as dificuldades de “reconversão” das escolas antigas14, 

                                                 
14 Muitas das instalações das escolas dos centenários não se adequam as novas formas de ensino e 
as actividades extra-curriculares cada vez mais necessárias no contexto da escola. 
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• as escolas isoladas nos concelhos mais rurais, 

• um ainda elevado número de professores sem colocação definitiva e 

em rotação, 

• uma distribuição desigual do insucesso que penaliza escolas em zonas 

urbanas degradadas e em determinados núcleos rurais. 

Ensino de 2º ciclo e 3º ciclo  

Na Península de Setúbal funcionam, neste ano lectivo, 41 escolas de 2º ciclo, 

com 17.886 estudantes e 2087 professores. O terceiro ciclo detinha 68 escolas 

com 29.053 alunos e 2.759 professores.  

A percentagem de alunos nacionais e pertencentes a grupos étnicos e culturais no 

segundo ciclo tem tido um comportamento irregular ao longo do tempo mas 

representava quase 12% no ano de 1997/98. Saliente-se no entanto que as taxas 

de insucesso são significativamente superiores nestes grupos sociais e têm vindo 

a aumentar ao longo do tempo. 

Ensino Secundário  

Na Península de Setúbal, o ensino secundário tem 36 escolas com 25.208 alunos 

e 3.247 professores. A maioria dos alunos (59,8%) frequenta o curso geral, 

21,7% os cursos tecnológicos (no ensino regular e recorrente), 4% os cursos 

profissionais e 11,4% o ensino recorrente. 

O ensino profissional deste nível tem apenas 1383 alunos e escolas em 4 dos 9 

concelhos da Península de Setúbal. Deve salientar-se que o ensino recorrente 

representa mais de 10% do total de alunos no ensino secundário, sendo reduzido 

o peso dos que frequentam os cursos técnicos profissionais em regime pós-

laboral. 

As principais dificuldades destes níveis de ensino têm a ver com instalações em 

pavilhões e laboratórios não equipados ou mesmo inexistentes. 
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Ensino Profissional e Escolas Profissionais  

A importância destes estabelecimentos de ensino pode ser aferida quando 

verificamos que na Península de Setúbal mais de ¼ dos alunos do 10º, 11º e 12º 

ano frequentam escolas profissionais. 
QUADRO 34 

Escolas Profissionais na Península de Setúbal (1996) 
Concelhos Escolas 

Almada Escola Profissional de Almada 
Escola Profissional de Educação para o Desenvolvimento 
Escola Profissional de Música 
 

Barreiro Escola Profissional Bento de Jesus Caraça* 
Montijo Escola Profissional do Montijo 
Setúbal Escola Profissional António Sérgio 

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça* 
Escola Profissional de Setúbal 

Península de Setúbal 7 Escolas Profissionais 
* Sede em Lisboa 
Fonte: DGOTDU, Equipamentos Colectivos, 1996 

Discute-se actualmente a criação da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal. 

Refira-se ainda a existência da Escola de Segunda Oportunidade do Seixal – 

integrada numa rede de escolas da União Europeia e com o apoio da Comissão 

Europeia. 

Ensino Superior Politécnico e Superior 

Ensino Politécnico 

Existe na Península de Setúbal uma única instituição de Ensino Superior 

Politécnico Público, o Instituto Politécnico de Setúbal. 
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QUADRO 35 
Estabelecimentos do Ensino Politécnico na Península de 

Setúbal, 2003. 
Nome da instituição Estatuto jurídico 

Instituto Politécnico de Setúbal (1979) 
Escola Superior de Educação (1979) 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal (1979) 
Escola Superior de Ciências Empresariais (1994) 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (1999) 
Escola Superior de Saúde (2000) 

 
  

Público  
 
 
 
 
 
 

Fonte: Serviços da Presidência do Instituto Politécnico 

Ensino Superior Universitário  

O ensino universitário na Península de Setúbal iniciou-se no ano lectivo de 

1981/82 com o pólo da Universidade Nova no Monte da Caparica – Faculdade de 

Ciências e Tecnologia. Em meados dos anos 80 iniciou-se o Instituto Politécnico 

de Setúbal com a Escola Superior de Educação (ESE) e a Escola Superior de 

Tecnologia (EST).  

Quando começou a sua actividade em 1985, a ESE de Setúbal inseria-se numa 

rede de instituições destinadas à formação inicial e contínua de professores que 

abrangia todo o país. Assim, esta escola começou por intervir no processo da 

profissionalização em serviço e da formação contínua de educadores e 

professores dos Ensinos Básico e Secundário. A partir de 1987 iniciaram-se os 

cursos de formação inicial de Educadores de Infância e de professores do 1º 

Ciclo do Ensino Básico (cursos de bacharelato) seguindo-se posteriormente os 

Cursos de Professores do 2º Ciclo do Ensino Básico – Variantes de Educação 

Visual e Tecnológica, Matemática – Ciências da Natureza, Educação Física, 

Português – Francês / Inglês e de Professores de Educação Musical do Ensino 

Básico (grau de Licenciatura). 

Com a alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo foi possível transformar 

em licenciatura grande parte dos cursos de bacharelato da ESE. 

A Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal tem-se 

desenvolvido rapidamente e hoje oferece 7 licenciaturas em engenharia, uma 

licenciatura em ciências empresariais e outra em comunicação. Actualmente 
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integra ainda uma Escola Superior de Saúde que tem 2 valências: Licenciatura e 

Complemento de Formação em Enfermagem e Bacharelato em Fisioterapia, 

estando a aguardar a aprovação da Licenciatura Bi-etápica na mesma 

especialidade. 

Prevê-se, aquando da instalação da Escola em edifício próprio, a abertura de 

novas valências como Análises Clínicas, Saúde Pública, Radiologia, Terapia 

Ocupacional, Terapia de Fala, Saúde Ambiental, Higiene Oral e Farmácia. 

Posteriormente surgiram outras universidades privadas em Almada, o Instituto 

Piaget e em Setúbal um pólo da Universidade Moderna e a Universidade Aberta 

no Seixal (transferência de Lisboa). 

A evolução do número de alunos do ensino superior privado e público é notória, 

tendo os alunos matriculados evoluído de 1800 em 1987 para mais de 13 mil em 

1997. O ensino particular, com um arranque mais tardio, ultrapassa o ensino 

público desde 1993 e é responsável por 43% dos quase 5 mil diplomados (4777) 

pelo ensino superior do distrito. 

6.5. Saúde e acção social 

Na Península de Setúbal, a rede de equipamentos de saúde está dispersa, 

dependendo de diversos serviços locais, regionais e centrais. 

Do ponto de vista da lógica interna ao sistema de saúde, o diagnóstico apresenta 

traços positivos e negativos. Trata-se, por um lado, de uma apreciação positiva 

que advém de uma substantiva melhoria de quase todos os indicadores de saúde 

nos últimos anos e que se atribui a vultosos investimentos feitos na região, 

nomeadamente com a construção de um novo hospital em Almada e 

investimento em pessoal. Mas esta positividade confronta-se com níveis 

deficitários em cuidados mais especializados, que é geralmente atribuído à 

proximidade com Lisboa e que tem ‘impedido’ a localização na Península de 

Setúbal de alguns equipamentos e de pessoal, dado o fácil recurso à capital.  
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Alguns dos traços mais positivos da evolução da situação de saúde podem ser 

salientados ao nível de: 

• razoável distribuição quantitativa dos equipamentos de saúde básicos, 

• diminuição das taxas de mortalidade infantil e neo-natal e aumento 

dos recursos às consultas de grávidas e de planeamento familiar, bem 

como dos partos assistidos medicamente; 

• aumento de domicílios médicos e de enfermagem, 

• aumento de projectos de colaboração inter-serviços face a populações 

de maior vulnerabilidade; 

• aumento de cuidados de saúde a idosos  

• abertura da Escola de Saúde em Setúbal. 

Apesar da melhoria de grande parte dos indicadores, a Península de Setúbal 

apresenta ainda: 

• insuficiente cobertura dos cuidados básicos de saúde (os médicos de 

família abrangem cerca de 72% da população que recorre aos serviços 

– ano 2000) e de alguns cuidados médicos mais especializados,  

• insuficiência de técnicos de saúde, sobretudo ao nível da enfermagem 

e auxiliares de saúde, e insuficiente aproveitamento de algum 

voluntariado neste campo,  

• insuficiente apetrechamento de Centros de Saúde e Hospitais e falta 

de um Laboratório de Saúde Pública, 

• má qualidade das instalações e deficiente localização das extensões de 

saúde, 

• aumento de doenças de cuidados intensivos e toxicomanias tais como 

a toxicodependência, a sida, tuberculose e o consumo excessivo de 
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álcool sem suficiente apoio de saúde e grande dependência de Lisboa 

para o tratamento destas doenças, 

• número importante de adolescências na gravidez. 

A gestão do sistema local de saúde também sofre de deficiências várias que 

agravam a rentabilidade do sector e perturbam o normal funcionamento dos 

serviços e a qualidade com que são prestados. Algumas das principais 

deficiências da gestão dos sistemas locais de saúde têm origem no sistema de 

saúde nacional, na instabilidade de orientações sobre a política de saúde, que não 

tem permitido o accionamento de políticas coesas e de avanços ao nível do actual  

sistema de gestão dos “cuidados de saúde”. Mas outras deficiências têm a ver 

com incapacidades regionais de estruturação de serviços, com culturas enraizadas 

de poderes menores que geram duplicidade e desperdício de serviços mas que, 

sobretudo, obrigam os utentes a inúmeras deslocações e tempos de espera. 

A rede hospitalar existente na Península de Setúbal abrange 4 hospitais distritais 

e um especializado. São os dois hospitais mais recentes, Nossa Sr.ª do Rosário do 

Barreiro e Hospital Garcia da Horta em Almada, que recentemente trouxeram à 

Península equipamentos com dimensões verdadeiramente distritais, permitindo 

quase duplicar a capacidade de camas existente.  

Considerando o ano de 1998, no seu conjunto, os hospitais existentes oferecem 

1763 camas (embora só 1673 sejam praticadas), número adequado aos ratios 

tecnicamente exigidos (2 camas de agudos para 1.000 habitantes). No entanto, as 

especialidades existentes não são ainda as exigidas – quantitativa e 

qualitativamente – por um hospital distrital. O ratio cama/hospital duplicou entre 

1985 e 1998, sendo nesta última data de 2,6 camas para 1000 habitantes (em 

1985 era de 1,3) aproximando-se das médias da região metropolitana. É de 

salientar que a oferta hospitalar é quase exclusivamente de responsabilidade 

pública. 
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QUADRO 36 
Hospitais na Península de Setúbal 

Hospital 
 

Distrital Especializado Lotação 
Oficial 

Lotação 
Praticada 

H. Distrital do Montijo X  150 131 
H. Nossa Senhora do Rosário – Barreiro X  502 560 
H. de Garcia de Orta – Almada X  629 489 
H. Distrital de Setúbal X  302 370 
H. Ortopédico Santiago de Outão  X 180 123 
TOTAL   1763 1673 

FONTE: O Hospital Português, Direcção Geral de Saúde, Ministério da Saúde, 1998 
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QUADRO 37 
Rede de Saúde Pública da Península de Setúbal 

Freguesias Equipadas Região Equipamentos e serviços 
Número % 

Península Hospital geral 4 6,9 
de Setúbal Hospital especializado - - 
 C. Saúde s/ internamento 19 32,8 
 C. Saúde c/ internamento 3 5,2 
 Extensão de C. Saúde 32 55,2 
 Hospital geral - - 
Alcochete Hospital especializado - - 
 C. Saúde s/ internamento 1 33,3 
 C. Saúde c/ internamento - - 
 Extensão de C. Saúde 3 100 
 Hospital geral 1 9,1 
 Hospital especializado - - 
Almada C. Saúde s/ internamento 2 18,2 
 C. Saúde c/ internamento - - 
 Extensão de C. Saúde 6 54,5 
 Hospital geral 1 12,5 
 Hospital especializado - - 
Barreiro C. Saúde s/ internamento 3 37,5 
 C. Saúde c/ internamento - - 
 Extensão de C. Saúde 3 37,5 
Região Equipamentos e serviços Freguesias abrangidas 
  Número % 
 Hospital geral - - 
 Hospital especializado - - 
Moita C. Saúde s/ internamento 3 50 
 C. Saúde c/ internamento 1 16,7 
 Extensão de C. Saúde 1 16,7 
 Hospital geral 1 12,5 
 Hospital especializado - - 
Montijo C. Saúde s/ internamento 2 25 
 C. Saúde c/ internamento - - 
 Extensão de C. Saúde 2 25 
 Hospital geral - - 
 Hospital especializado - - 
Palmela C. Saúde s/ internamento 1 20 
 C. Saúde c/ internamento 1 20 
 Extensão de C. Saúde 5 100 
 Hospital geral - - 
 Hospital especializado - - 
Seixal C. Saúde s/ internamento 3 50 
 C. Saúde c/ internamento 5 - 
 Extensão de C. Saúde  83,3 
 Hospital geral - - 
 Hospital especializado - - 
Sesimbra C. Saúde s/ internamento - - 
 C. Saúde c/ internamento 1 33,3 
 Extensão de C. Saúde 3 100 
 Hospital geral 1 12,5 
 Hospital especializado - - 
Setúbal C. Saúde s/ internamento 4 50 
 C. Saúde c/ internamento - - 
 Extensão de C. Saúde 4 50 

Fonte: Inventário Municipal-Equipamentos, Serviços e produtos, Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1998 

Existe uma cobertura mínima de Centros de Saúde e Extensões de Saúde que, 

correspondendo às respectivas divisões administrativas, se distribui pelos 

diferentes concelhos da Península. Segundo as Estatísticas disponíveis, a 



 

Plano 

 

 

153

Península de Setúbal tem 15 Centros de Saúde e 60 Extensões de Saúde, mas as 

necessidades imediatas das autarquias e serviços de saúde implicariam a 

melhoria de instalações ou a conclusão de 11 Centros de Saúde e 13 Extensões. É 

por demais evidente que são os concelhos de maior concentração populacional 

que apresentam maiores carências em Centros e Extensões de Saúde, pese 

embora que a dispersão territorial da Península de Setúbal penalize os concelhos 

de maior dispersão geográfica (Palmela, Montijo, etc.). 

Em 1995 existiam em exercício na Península de Setúbal 1401 médicos o que 

perfazia um ratio de 1 médico para 457 habitantes, mas a principal carência diz 

respeito às várias especialidades médicas. A Península de Setúbal detém níveis 

de especialização do corpo clínico muito reduzidas, pois há especialidades onde 

claramente há falta de oferta médica, como sejam Clínica Geral, Saúde Pública, 

Cirurgia, Anestesia, e Medicina Interna. 

Serviços à Juventude 

Actividades de tempos livres 15 

Na Península de Setúbal existiam, em 2000, 99 Centros de Tempos Livres com 

uma capacidade para cerca de 4500 crianças. Apesar da diversidade das fontes de 

informação que pode prejudicar a comparabilidade, o número actual de crianças 

em ATL é o dobro do que existia em 1985, mas parece estar a declinar 

potencialmente acompanhando o decréscimo da população infantil. 

No entanto, este número é considerado insuficiente face às necessidades, tendo 

em conta a elevada taxa de actividade feminina e os graves problemas de risco 

social para crianças e jovens em muitas das freguesias de Setúbal16. 

Lares para crianças e jovens 

                                                 
15 As actividades de tempos livres podem abranger um leque alargado de idades que vão desde o 
início da escolaridade obrigatória (9 anos) até ao final do secundário (18 anos). No entanto, a 
maioria orienta-se para as crianças em idade de frequentar o 1º ciclo. 
16 Prevê-se a necessidade de criação de Centros de ATL em freguesias com 2000 habitantes que 
tenham uma elevada percentagem de mão-de-obra feminina. 
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Na Península de Setúbal existem actualmente (1999) 8 estabelecimentos de 

“internamento” – Lar para Crianças e Jovens – com a capacidade de 351 

crianças, pese embora que nem todas sejam oriundas do distrito. 

Centros de acolhimento para crianças e jovens em situações de risco 

Na Península de Setúbal existem: 

3 centros de acolhimento para 22 jovens 

3 Centros de Jovens com capacidade para 280 jovens 

2 Apartamentos que permitem a reinserção de 21 jovens  

Equipamentos para situações especiais: crianças e jovens deficientes  

A maioria das actividades destinadas ao suporte de crianças e jovens com 

deficiência são da responsabilidade de CERCI´s criadas depois do 25 de Abril 

que se têm vindo a desenvolver e a especializar contendo hoje valências como: 

intervenção precoce, escola de educação especial, apoio ocupacional, formação 

profissional e respostas residenciais. Estas valências são apoiadas por vários 

ministérios e de entre eles o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e o 

Ministério da Educação. Com financiamentos insuficientes, estas instituições 

apelam ainda a financiamentos de particulares e autarquias bem como à célebre 

campanha do Pirilampo Mágico. As CERCI debatem-se ainda com problemas de 

formação de pessoal. 

Equipamento para idosos 

Durante algumas décadas a preocupação com os equipamentos de idosos 

centrava-se quase exclusivamente na existência de Lares de Terceira Idade, mas 

o aumento substantivo de idosos (isolados ou acompanhados) a precisarem de 

apoio especial fizeram diversificar a oferta. 

Pelo menos teoricamente, os serviços responsáveis inclinam-se para a existência 

de Lares de Idosos concelhios, Centros de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário 
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(de preferência integrados com saúde, apoio psicológico, ajuda doméstica, etc.) 

ao nível das freguesias17. Actualmente, em 2000, existem 44 Lares para idosos, 

sendo 21 privados com alvará18, 22 IPSS e apenas 1 de responsabilidade pública. 

Considerando o número de lugares, a oferta das IPSS corresponde a cerca de 2/3 

e a oferta privada a 1/3 sendo a oferta pública muito reduzida. 

Os Centro de Dia, considerando os estabelecimentos oficiais e IPSS, têm tido 

também um aumento significativo, passando de 33 em 1985, para 44 em 1996 e 

para 47 em 2000. No entanto, em 2000 o seu grau de cobertura era de 1965 

lugares, equivalendo a 1,5% da população desse grupo etário, o que é muito 

insuficiente, não acompanhando a evolução das necessidades da população.  

Com base nos dados recolhidos, os serviços de Apoio Domiciliário – oficiais ou 

IPSS – são incipientes, abrangendo pouco mais de mil pessoas e não 

apresentando um aumento significativo. Não conhecendo os valores dos 

estabelecimentos privados que prestam este tipo de serviços é possível constatar 

que, mais uma vez, as IPSS têm um papel de relevo, gerindo mais de 90% destes 

serviços. 

6.6. Equipamentos Culturais, Desportivos e Outros 

A evolução das políticas municipais ao nível cultural tem manifestado dimensões 

paradoxais. Se num primeiro momento, a actuação autárquica foi pontual, de 

apoio a grupos locais, num segundo momento, as autarquias tomaram em mãos a 

dinamização de actividades culturais e desportivas que respondiam a 

necessidades não satisfeitas. Estamos num terceiro momento, em que, sem 

abandonar as preocupações anteriores, se investe, ao nível das autarquias, em 

equipamentos de grande porte que se consideram portadores de prestígio e são 

                                                 
17 Existem na Península de Setúbal experiências-piloto deste tipo de serviços integrados que são 
avaliadas de forma muito positiva pelos vários serviços intervenientes, nomeadamente de saúde e 
segurança social. 
18 É desconhecido o número de Lares sem alvará, mas sabe-se que são numerosos. 
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capazes de mobilizar populações - estádios, grandes ginásios, pistas, escolas de 

música e de dança, companhias de teatro, etc. 

É preciso considerar que, quer a área de preservação e desenvolvimento cultural, 

quer a do desporto sofrem de falta de clarificação das competências 

específicas da administração central e local. Evidentemente que essa 

clarificação de competências implicaria, simultaneamente, a clarificação dos 

meios financeiros para a concretização das várias actividades. 

A actual situação exige o repensar de duas problemáticas:  

• a articulação entre os grandes equipamentos e os pequenos 

equipamentos descentralizados;  

• a articulação regional das ofertas, evitando desperdícios e cooperando 

para que a imagem do distrito seja mais adequada ao contexto 

metropolitano. 

Em síntese, o diagnóstico realizado permite salientar: 

• o interesse e correspondente investimento autárquico nas áreas da 

cultura e lazer;  

• a existência de um corpo de técnicos nas autarquias mobilizados para 

este tipo de actividades; 

• a existência de um tecido associativo alargado, com actividades 

diversificadas nas áreas do património, cultura, desporto e lazer; 

• o rápido desenvolvimento de uma rede de equipamentos mínimos 

municipais tais como bibliotecas, piscinas e polidesportivos; 

• a inexistência da definição de políticas concertadas de nível regional – 

e também de estruturas de reflexão estratégica, de planeamento e de 

avaliação do que vai sendo feito.  

A leitura dos espaços de cultura e lazer na Península evidencia duas conclusões 

essenciais: 
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• o privilegiar de uma “cultura popular”, associada a sociedades 

recreativas, folclóricas e pequenos clubes desportivos; 

• um deficiente apetrechamento em espaços de uma cultura mais 

especializada, com recurso a uma transversalidade artística (artes 

plásticas, artes cénicas, audiovisual, etc.) e que exige necessariamente 

formação e profissionalização, além de um incentivo à 

criação/implementação de empresas culturais na Península. 

Estamos perante áreas de intervenção que merecem das autarquias um grande 

investimento, quer em custos financeiros directos, quer em pessoal. Na análise 

das despesas dos municípios por áreas é possível detectar o investimento em 

áreas tradicionais, como “outras despesas em cultura” (que inclui “administração 

geral” e “outras actividades”), “jogos e desportos”, “publicações e literatura”. As 

despesas em áreas culturais consideradas “emergentes”, como “artes plásticas”, 

“cinema” ou “rádio e televisão”, embora tendo ganho alguma expressão na 

Península, apresentam níveis muito baixos de investimento por parte das 

autarquias. 
QUADRO 38 

Despesas das Câmaras Municipais em Actividades Culturais, 
1997 

Total 
Despesas em 

Cultura e 
Desporto 

Act. Socio- 
Culturais 

Artes 
Cénicas 

Artes 
Plásticas 

Cinema 
Fotografia 

Jogos e 
Desportos 

Região 

10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 
Lisboa e Vale 
do Tejo 

22261490 100 2680495 12,0 427870 1,9 445435 2,0 147327 0,6 6987984 31,4

Grande 
Lisboa 

10562991 100 1164157 11,0 283205 2,7 287397 2,7 75555 0,7 3481260 32,9

Península de 
Setúbal 

6691297 100 994210 14,9 102370 1,5 50664 0,8 61419 0,9 1811408 27,1

Alcochete 95816 100 17716 18,5 950 1,0 1740 1,9 610 0,6 35939 37,5
Almada 2172806 100 478331 22,0 - - - - - - 602025 27,7
Barreiro 465072 100 111012 23,9 1354 0,3 15933 3,4 489 0,1 28987 6,2
Moita 70916 100 747 0,01 1827 0,03 5041 0,07 2294 0,03 15457 0,2
Montijo 473478 100 - - - - - - - - 72951 15,4
Palmela 1046495 100 20450 1,9 5500 0,5 - - - - 187360 17,9
Seixal 1595951 100 207852 13,0 33741 2,1 14691 0,9 28245 1,8 694352 43,5
Sesimbra 409051 100 108500 0,3 - - 12454 8474  127060
Setúbal 361712 100 49602 26,5 58998 14,4 805 0,2 21307 5,2 47277 11,6
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QUADRO 38(continuação) 
Despesas das Câmaras Municipais em Actividades Culturais, 

1997 
 Música 

 
Património 

Cultural 
Publicações e 

Literatura 
Rádio e Televisão Recintos 

Culturais 
Outras Act. 
Culturais 

 10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 
Lisboa e Vale 
do Tejo 

 
908374 

 
4,1 

 
2932148 

 
13,2 2847693 12,8 8034 0,04

 
1632697 

 
7,3 3243433 14,6

Grande 
Lisboa 

 
323084 

 
4,80 

 
1986293 18,8 924279 8,8 - -

 
867476 

 
8,2 1170285 11,1

Península de 
Setúbal 

 
345394 

 
5,1 

 
422169 6,3 1147327 17,1 1200 0,02

 
167290 

 
2,5 1587846 23,7

Alcochete 11687 12,2 10940 11,4 8241 8,6 1200 1,3 - - 6793 7,1
Almada - - 44995 2,1 565132 26,0 - - - - 482323 22,2
Barreiro 31469 6,8 94566 20,3 84666 18,2 - - 65011 14,0 31585 6,8
Moita 6668 0,09 - - 35124 0,5 - - 3758 0,05 - -
Montijo - - 38211 8,1 57969 12,2 - - - - 304347 64,3
Palmela 79253 7,6 24000 0,02 108232 10,3 - - 11263 1,0 610437 58,3
Seixal 106269 6,7 198507 12,4 183505 11,5 - - 61504 3,9 67285 4,3
Sesimbra 11728  10328 43196 - 2235  85076
Setúbal 98320 24,0 622 0,2 61262 16,9 - - 23519 6,5 - -

Fonte: INE, Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio, 1997, in Anuário Estatístico, 
Lisboa e Vale do Tejo, 1998 

Torna-se necessário equacionar a necessidade de clarificação das competências 

entre as regiões, os municípios e a miríade de iniciativas da “sociedade civil”, 

lucrativa e não lucrativa. Parece mais ou menos evidente que o crescimento 

exponencial das despesas autárquicas com estas actividades exige a dinamização 

de parcerias activas. Fica assim por reflectir qual a especificidade de participação 

das autarquias nestes sectores de actividade e a sua relação com a vida urbana e 

social dos municípios. 

7. SISTEMA DE INOVAÇÃO 

7.1. Os subsistemas tecno-económicos na Península de Setúbal 

e as suas necessidades de apoio à inovação 

A Península de Setúbal (PS), apesar de partilhar com a área metropolitana de 

Lisboa algumas das suas características, revela necessidades e capacidades 

próprias, bem como uma polarização sócio-económica particular, em parte fruto 

da sua articulação directa com o exterior através do seu porto marítimo. Um 
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resumo do percurso de desenvolvimento económico e tecnológico da PS permite 

identificar e compreender melhor as actuais dinâmicas associadas aos sistemas 

tecnológicos e económicos da região, no contexto da região de Lisboa e Vale do 

Tejo e do País.  

Assim, o desenvolvimento económico da península iniciou-se na actividade 

piscatória e na produção de sal e, embora com menor importância, na produção 

agrícola (vinho, frutos, mel). Até ao século XIX a PS desenvolveu este tipo de 

actividades, enquanto servia de entreposto comercial entre a região sul e o 

mercado da capital. Hoje, no sector primário da península destacam-se as áreas 

da agricultura e da pecuária. Porém, estas áreas têm experimentado uma redução 

apreciável em termos de disponibilização espacial das explorações, fruto da 

crescente urbanização das áreas agrícolas. Existem também importantes desafios 

tecnológicos e ambientais nestes sectores. O sector das pescas tem também 

experimentado uma redução significativa e enfrenta problemas relacionados com 

o envelhecimento da frota pesqueira, com os recursos humanos de idade média 

elevada e com fraco nível de instrução e formação profissional. Relativamente à 

aquicultura, devido às condições naturais da região, esta actividade tem um 

enorme potencial de desenvolvimento, podendo vir a contribuir 

significativamente para a inovação tecnológica na região. 

A grande industrialização da PS iniciou-se nos finais do sec. XIX, com a 

instalação de empresas de capitais franceses ligadas à indústria das conservas. A 

posição geoestratégica da PS relativamente à grande Lisboa proporcionou-lhe 

desde então papel activo na industrialização nacional. Contudo, o modelo 

económico dominante, que perdurou até aos anos 80, inspirou-se numa lógica 

das regiões industriais de matriz "fordista"19. A par das indústrias tradicionais 

orientadas à exportação, como as Conservas e Cortiças, existiam as grandes 

indústrias de base como a Química (CUF), a Siderurgia (SN), os Cimentos 

                                                 
19 Sistema económico baseado na estandardização de produtos e processos produtivos, exploração 
de economias de escala, organização rígida do trabalho e estruturas organizacionais 
verticalizadas. 
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(SECIL); as indústrias intermédias, como os estaleiros navais da Lisnave e 

Setenave, e as linhas de montagem da indústria automóvel (Renault). Quer as 

indústrias de base, quer as intermédias, evidenciavam ao longo dos anos 60 

algum potencial para acumulação de conhecimentos tecnológicos específicos da 

região, sobretudo na área da engenharia mecânica e metalúrgica. Na PS tinha-se 

ainda alguma indústria na área dos equipamentos electrónicos, como resultado de 

um processo de evolução da Standart Electrica a partir dos anos 60. Esta 

empresa, em 1970, originou como spin-off a Centrel – Centro de Electrónica 

Geral Ltd. Em 1980 a Centrel faz uma compra de capital na Automática 

Portuguesa (ex-Plessey), passando-se a chamar Centrel Automática Portuguesa. 

Desde os anos 80 até hoje, a presença do grupo Centrel e em particular da EID na 

PS, tem sido fundamental para a região e para o país nas áreas de equipamento de 

telecomunicações e electrónica de defesa. A Centrel gerou também spin-offs 

importantes como é o caso das empresas Setcom e Pararede. 

Contudo, a PS foi particularmente sensível à recessão económica entre 1982 e 

1985. Os anos 80 trouxeram um novo paradigma industrial baseado nos factores 

intangíveis da competitividade, na qualidade, na tecnologia e no acesso a 

serviços especializados de natureza científica e técnico-profissional, ao qual a PS 

não soube dar resposta, insistindo no modelo da mão de obra de baixo custo. 

Embora o Plano de Emergência criado pelo Governo em 1986 e pela OID/PS se 

destinasse sobretudo à modernização das infra-estruturas, ao investimento 

produtivo e ao incremento da formação profissional, parece hoje evidente que 

esse plano terá contribuído decisivamente para iniciar um processo de 

diversificação industrial.  

Por outro lado, um esforço que tem contribuído bastante para a diversificação 

industrial da PS, consistiu na implantação do maior projecto de investimento 

directo estrangeiro empresarial no início dos anos 90 – a AutoEuropa. Esta 

empresa proporciona actualmente cerca de 4000 postos de trabalho directos e 

cerca de 2100 indirectos na região. Do ponto de vista da geração de 

externalidades indutoras de inovação, de conhecimentos tecnológicos e de gestão 
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e organização, necessários para a inovação regional, o impacto só poderá ser 

devidamente avaliado no longo prazo. 

Resulta, portanto, que para além do automóvel (e material de transporte), têm 

hoje especial relevância económica na PS os sectores do comércio 

(essencialmente pequeno comércio), a hotelaria, os serviços às empresas, 

(sobretudo mais recentemente os serviços de transporte e logística) e vários 

sectores industriais dos quais se destacam: a indústria metalúrgica; os cimentos; a 

química-adubos; o papel e celulose; e a construção e reparação naval. 

Por outro lado, se considerarmos a relevância não em termos estritamente 

económicos, mas sim do ponto de vista da dinâmica inovadora e tecnológica, 

podemos encontrar na PS os seguintes “cachos” de actividades: 

• A cadeia automóvel – centrada na AutoEuropa e incluindo os 

fornecedores do parque industrial de Palmela ou outros fornecedores da 

região. 

• Logística, Transportes e Distribuição – actividades de transporte, 

armazenagem, etiquetagem e distribuição, centradas na área de Coina. 

• Construção e Reparação Naval, incluindo nichos de mercado como são os 

casos dos barcos de recreio sob encomenda (Fastboats), ou das tintas para 

debaixo de água (Estelim – Tintas Marítimas e Industriais S.A.). 

• Electrónica de Defesa – caso da EID que continua hoje a ganhar a 

notoriedade internacional na área das comunicações especiais para a 

defesa. 

• Vitivinicultura – actividade histórica da região com empresas de 

dimensão nacional com produção de vinhos para mercados externos 

(Adega Coop. de Palmela; J. M. Fonseca; Coop. Agrc. Stº Isidro de 

Pegões; SIVIPA) 

• Aquicultura – actividade que aproveita em parte o declínio das salinas e 

que ocupa hoje uma área de cerca de 700ha. A aquicultura existente 
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concentra-se na produção de robalo e dourada em regime extensivo. A 

passagem a regime semi-intensivo deve ser acautelada por questões 

ambientais relacionadas com a poluição do estuário do Sado. 

• Turismo e Lazer – corresponde ao turismo natural fazendo uso das 

reservas naturais de elevado potencial (Estuário do Sado e Arrábida) e 

ainda Herdade de Rio Frio e Barragem da Venda Velha bem como o 

possível parque temático europeu Lucky Luke e ainda o investimento da 

Sonae na Torralta, que apesar de ser fora da PS irá ter um papel de 

"projecto âncora" no desenvolvimento turístico da região. 

• Madeira e Cortiça – nomeadamente materiais de cortiça compostos 

(Amorim Industrial Solutions), mas também actividades do centro 

tecnológico CTCOR. 

Estes diferentes “cachos” tecno-económicos, se devidamente apoiados poderão 

contribuir para o objectivo b) do plano estratégico da Península de Setúbal, 

ajudando à diversificação das actividades económicas. Contudo, note-se que para 

o seu o desenvolvimento e plena realização do potencial de inovação tecnológica, 

há que reforçar não só as suas competências tecnológicas próprias, como também 

as ligações que estes “cachos” necessitam estabelecer com centros de 

conhecimento, universidades, centros e institutos de apoio tecnológico, etc., quer 

estes se situem na PS, na Área Metropolitana de Lisboa ou mesmo em outros 

Países. 

7.2. Os recursos e as infra-estruturas regionais de apoio à 

tecnologia e à inovação 

Voltemo-nos agora para a caracterização da região no que respeita aos seus 

recursos e infra-estruturas de ciência, de apoio à tecnologia e à inovação. Para 

isso consideramos em primeiro lugar as actividades de Investigação e 

Desenvolvimento – I&D; em segundo lugar as actividades mais próximas do 

apoio directo à resolução de problemas técnicos; em terceiro lugar as actividades 
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de “incubação” de novas empresas enquanto mecanismo de transferência de 

tecnologia; em quarto lugar as actividades de difusão de informação e finalmente 

a questão do financiamento da inovação. 

No domínio da I&D a PS pesa pouco, quer no contexto nacional (3,6%) quer no 

contexto da região de Lisboa e Vale do Tejo (6%), sendo o sector do Ensino 

Superior o principal executor deste tipo de actividades. No que respeita à 

estrutura da despesa total do distrito de Setúbal em I&D por áreas científicas e 

tecnológicas, pode-se concluir que as Ciências Exactas e as Ciências Naturais 

constituem as áreas que na PS absorvem mais despesa, respectivamente 10% e 

9,6%, seguindo-se a área das Ciências de Engenharia e Tecnologia que absorveu 

cerca de 8%. Ou seja, embora com um peso reduzido no contexto de LVT ou 

nacional, a PS apresenta uma especialização científica e tecnológica nas Ciências 

Exactas e nas Ciências Naturais. Esta especialização reflecte obviamente o peso 

da FCT/UNL na região. Devido à evidente concentração de recursos e infra-

estruturas públicas de I&D na Área Metropolitana de Lisboa, uma observação 

que decorre desta breve caracterização dos recursos da PS é a possibilidade de, 

aproveitando a melhoria das ligações à margem norte, promover a deslocalização 

de infra-estruturas tecnológicas públicas da AML para a PS. 

Actividades de apoio na resolução de problemas, certificação, metrologia 

No que respeita às actividades de apoio na resolução de problemas técnicos nas 

empresas, bem como na certificação e metrologia, a PS evidencia alguma 

carência de organizações que ofereçam serviços no âmbito dos estudos de 

viabilidade, projectos de diagnóstico e resolução de problemas concretos. Nas 

unidades de I&D existentes na PS, estas actividades são frequentemente 

encaradas como secundárias face às possibilidades da prática de I&D em 

consórcios europeus financiada pelos Programas Quadro, ou mesmo sem ser em 

consórcio e financiada pelos apoios do Ministério da Ciência existentes. Para 

aumentar as actividades de apoio a projectos/serviços de curta duração para 

estudos de viabilidade e resolução de problemas técnicos orientados para as 
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necessidades das empresas, seria necessário promover as interfaces 

especializadas com as entidades que executam I&D - essencialmente as 

Universidades e Politécnicos da PS e da Área Metropolitana de Lisboa.  

Transferência de tecnologia e spin-offs 

Uma outra função importante no apoio à inovação tecnológica da PS é a sua 

capacidade para, através da transferência de tecnologia, gerar novas iniciativas 

empresariais de base tecnológica. A região possui um conjunto de recursos 

importantes que potencialmente apoiam a transferência de tecnologia e 

lançamento de novas empresas de base tecnológica, como o CEISET e o 

MandanPark. Contudo, a existência destas estruturas, embora necessária, não 

garante por si só que os mecanismos de transferência de tecnologia funcionem. É 

necessário que as referidas infra-estruturas sejam proactivas nas práticas de apoio 

orientadas para o aumento de conhecimentos de gestão nos novos 

empreendedores. Também o entrosamento entre as várias entidades 

intervenientes nestes mecanismos é algo deficiente, pelo que deveria haver uma 

maior interacção e coordenação de actividades entre o MadanPark, o CEISET e a 

Soset, por exemplo. 

Difusão de informação 

Se bem que as actividades de I&D, de apoio técnico e de apoio à transferência de 

tecnologia e lançamento de novas empresas sejam essenciais, normalmente a 

capacidade regional para a inovação tecnológica depende também da difusão 

local de informação técnica e empresarial na região. Nesta área de apoio à 

difusão de informação, as associações regionais, nomeadamente a AERSET, 

podem desempenhar um papel preponderante. 

Financiamento da inovação 

No capítulo do financiamento, a região parece estar bem equipada relativamente 

a outras regiões, pois possui uma Sociedade de Desenvolvimento Regional – 
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SOSET, que em principio pode apostar preferencialmente no financiamento de 

iniciativas empresariais da região com elevado potencial de inovação 

tecnológica. Pode ainda apoiar a necessária reestruturação e cisão de algumas 

grandes empresas da região 
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8. PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO DA REGIÃO 

Tendo efectuado uma caracterização da situação da Península, é possível 

apresentar-se agora um conjunto de linhas de força de evolução da mesma que 

condicionarão o seu desenvolvimento ao longo dos próximos anos. 

A análise destas linhas de força surge estruturada em torno de 4 domínios: 

• Território; 

• Demografia; 

• Economia; 

• Infra-estruturas e equipamentos; 

8.1. Território 

Em termos territoriais, a análise e diagnóstico assente na identificação dos pontos 

fracos e fortes característicos da Península de Setúbal permite definir estratégias 

de orientação política e operacional de forma a caminhar para uma maior 

autonomia da Península em relação à margem Norte do Tejo, bem como 

proporcionar a complementaridade de actividades entre o norte e o sul da Área 

Metropolitana de Lisboa. 

Da análise do conjunto de propostas apresentadas pelos diversos municípios 

através dos PDM, constata-se que estas, em alguns casos, não coincidem com as 

linhas de orientação definidas no PROT em vigor para a área da Península de 

Setúbal, até porque a maior parte dos planos são anteriores à versão final do 
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PROT. Verifica-se assim que em próximas revisões dos PDM ou em caso de 

elaboração de planos intermunicipais deverá ser procurada uma melhor 

coordenação / ligação entre os diferentes níveis estratégicos e entre os diversos 

municípios. 

Observa-se algum sobredimensionamento dos espaços urbanizáveis em quase 

todos os PDM, que poderia originar uma expansão dos espaços urbanos na área 

central da Península de Setúbal. Este sobredimensionamento pode ser justificado 

pelo papel que o sector privado exerce no processo de urbanização e construção, 

de forma a não agravar tensões especulativas que a redução das áreas 

urbanizáveis acarretaria. Estas duas linhas de orientação opõem-se à direcção da 

evolução delineada no PROTAML que estabelece a necessidade de serem 

respeitados os limites de capacidade dos diversos espaços. 

A concretização da orientação proposta no PROTAML, não pode no entanto ser 

concretizada unicamente numa lógica proibicionista, ignorando que o processo 

de urbanização continua assente na promoção de loteamentos privados, 

apresentados de foram casuística e privilegiando muitas vezes os espaços mais 

periféricos por serem também os de menor valor comercial e desprezando o 

preenchimento dos vazios urbanos, por serem os espaços mais caros e com mais 

condicionantes ao processo de urbanização. 

Não pode também ignorar que as dificuldades burocráticas colocadas à 

elaboração e aprovação de Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, mesmo 

quando não traduzem alterações aos Planos Directores Municipais, por 

contraponto com a relativa facilidade com que se aprovam os loteamentos 

particulares, são fortemente desincentivadoras do planeamento urbano coerente e 

fomentadoras do “mau urbanismo” 
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FIGURA 3 
Representação espacial da dispersão urbana na Península de 

Setúbal  

 
Legenda: a vermelho estão representados os espaços urbanos e a amarelo os espaços 

urbanizáveis, definidos nos PDM dos Municípios da PS 

Verifica-se ainda uma relativa ausência de estratégia intermunicipal na gestão 

dos recursos da Península, nomeadamente em relação à gestão dos solos 

municipais e dos recursos naturais, não aproveitando desta forma integralmente 

as potencialidades que a Península oferece, nem tirando mais partido das mais 

valias que daí poderiam advir. 

Há ainda algumas lacunas ao nível estratégico em relação aos espaços agrícolas e 

de elevado valor ecológico, não sendo estes sido devidamente considerados 

aquando da execução dos PDM. É indispensável promover a coordenação 

intermunicipal com vista à salvaguarda de condições adequadas de exploração e 

produção destes espaços para os fins para que são mais apropriados. Por outro 

lado, daquela forma não é assegurado o equilíbrio nem a manutenção dos 

sistemas ecológicos existentes. 

As dificuldades de concretização duma estratégia para a Península não 

dependente da iniciativa dos particulares e a herança do fenómeno de produção 

de solo urbano de génese ilegal dos anos 60 deu origem a um desenvolvimento 
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urbano pouco qualificado, levando à exploração dos recursos naturais de uma 

forma inadequada e à ocupação de solos não preparados para a urbanização, 

diminuindo assim o valor ecológico e paisagístico da Península e dos seus solos e 

aquífero.  

Este modelo de crescimento urbano associado à especulação imobiliária que foi 

desenvolvida devido a esse mesmo crescimento, produziu espaços urbanos com 

falta de espaços verdes, com baixa qualidade de espaços públicos (quando estes 

existem) e também com baixa qualidade arquitectónica e de construção. 

Resumindo, esta situação originou espaços urbanos sem critérios de imagem 

urbana e com fraca qualidade urbana, proporcionando uma deficiente qualidade 

de vida aos seus habitantes. 

As elevadas pressões urbanas que se fizeram e fazem sentir, principalmente nos 

concelhos ribeirinhos, levou ao aparecimento de construções de génese ilegal, 

provocando lacunas ao nível da abrangência das infra-estruturas e dos 

equipamentos colectivos. Desta forma começaram a surgir problemas a nível de 

exclusão social associados a todos os restantes problemas inerentes a estes. 

A forte dependência funcional da Península de Setúbal em relação à cidade de 

Lisboa relativamente invertida na última década, provocou um grande 

desequilíbrio da rede urbana, verificando-se uma concentração excessiva de 

pólos urbanos junto ao estuário do Tejo, e por sua vez junto à cidade de Lisboa. 

Esta dependência originou uma dissociação entre o local de residência (na 

Península) e o local de trabalho (na Área Metropolitana Norte) de parte ainda 

significativa das populações residentes na Península de Setúbal. 

As ligações da Península de Setúbal à margem Norte do Tejo são insuficientes, 

existindo já uma sobrecarga das ligações actuais. Este facto, associado à ausência 

de ligações fluviais entre os aglomerados ribeirinhos da Península e à fraca 

coesão interna da mesma, leva a um isolamento de algumas zonas, 

principalmente no interior da Península, o que acentua o desequilíbrio da rede 

urbana, bem como incentiva a expansão urbana desordenada. Um forte 
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crescimento do emprego na Península poderia permitir reduzir os movimentos 

pendulares que hoje cruzam o rio Tejo, mas, por outro lado, a intensificação das 

relações económicas entre o Norte e o Sul da Área Metropolitana e assim da 

coesão metropolitana, introduziria deslocações de outras naturezas, bem como 

novos movimentos pendulares nos dois sentidos. 

A Península de Setúbal tem uma situação geográfica favorável, num contexto 

nacional / regional e internacional, possuindo boas ligações com o sul do país e 

com Espanha, o que lhe confere grande potencial de desenvolvimento. 

A localização periférica da cidade de Setúbal na Área Metropolitana de Lisboa 

possibilitou-lhe desenvolver um grande dinamismo e autonomia em relação a 

Lisboa. Desta forma, desenvolveram-se diversas actividades na cidade de 

Setúbal, principalmente relacionadas com o porto, que possuem grande potencial 

para competir com as actividades da área Norte da AML, mas também e 

principalmente, para complementar essas actividades e para articular a Área 

Metropolitana com o Sul e com Espanha. 

A Península tem um enorme valor ecológico e natural e contém diversos sistemas 

com grande importância regional e nacional. A sua área compreende parte do 

Estuário do Tejo e do Sado, que são dois rios com grande influência a nível 

nacional e internacional. O Parque Natural da Serra da Arrábida, o Cabo 

Espichel, as matas de Sesimbra e as praias da Costa da Caparica, são, entre 

outros, alguns dos elementos com grande potencial a nível ecológico e natural, 

podendo ser aproveitados para o desenvolvimento de actividades turísticas. 

Registe-se que a exclusão (administrativa) da Península de Tróia da Área 

Metropolitana não dispensa a sua integração no ordenamento do território do 

Estuário do Sado e no planeamento articulado da Península de Setúbal. 

Os usos urbanos (existentes e propostos nos PDM) ocupam algumas áreas vitais 

do ponto de vista natural, pelo que conviria reconverter as áreas onde estes 

conflitos ocorrem e rever o ordenamento estabelecido nos PDM de forma 

compatível. 
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A renovação e requalificação dos espaços será um importante passo a tomar no 

sentido de aproveitar, mais uma vez, as oportunidades que o potencial destes 

locais oferece. Assim, a renovação ou a criação de alguns espaços industriais e 

de logística irá ser de extrema importância para a Península e para a sua 

influência a nível nacional. Os espaços com maior potencial a este nível são os 

seguintes: Margueira, Siderurgia Nacional, Quimiparque, Porto de Setúbal, 

Mitrena, área de Coina, Marateca e Pegões. 

FIGURA 4 

Distribuição espacial da indústria na Península de Setúbal  

 

Legenda: a magenta estão representados os espaços industriais existentes e a roxo os 
espaços industriais propostos, definidos nos PDM dos Municípios da PS 

A Península de Setúbal é uma área com grande extensão de espaços rurais, pelo 

que a agricultura possui relativa importância para a estabilidade da Península. A 

área Este da Península, possuindo grande influência da região alentejana, é de 

extrema importância, tanto a nível económico, através da exploração do montado 

de sobro e da agricultura de regadio, como a nível ecológico, através da 

protecção do sistema do aquífero e como agente estabilizador de “habitats” de 

fauna e de flora. 
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A rede ecológica metropolitana encontra na Península de Setúbal muitos dos seus 

elementos estruturantes primários, tais como a Serra da Arrábida, o Cabo 

Espichel, as matas de Sesimbra, a área agrícola de Azeitão, o eixo urbano 

Sesimbra / Santana / Lagoa de Albufeira. Estas áreas, tal como já foi referido, 

têm grande importância a nível da Península, pelas suas características naturais e 

inerentes potencialidades turísticas, mas possuem também elevada importância a 

nível do corredor ecológico metropolitano permitindo uma coesão territorial de 

todo o sistema natural da AML a nível da sua estrutura. 

Uma das grandes potencialidades da Península de Setúbal está nas actividades 

turísticas, de recreio e lazer relacionadas com os meios natural e rural, associados 

à segunda residência. Para além das áreas que já foram referidas com aptidão 

turística, existem ainda outras com elevadas potencialidades tais como os 

concelhos de Alcochete e Palmela. 

 

Os municípios através dos seus PDM definiram grandes áreas de expansão 

urbana, na maior parte dos casos excessiva. A evolução da população prevista 

nesses PDM é também excessiva, existindo concelhos em que o crescimento 

demográfico potencial corresponde a mais do dobro da população residente, 

como é o caso do concelho de Almada. 

GRÁFICO 33 
Variação da População e acréscimo de Espaços Urbanos nos 

Concelhos da Península de Setúbal (1981/91)  
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A evolução real da população hoje verificada é bastante diferente daquela 

prevista pela maior parte dos municípios. Constata-se que as áreas definidas 

como espaços urbanizáveis não são sustentadas pelo crescimento demográfico 

verificado que, no caso das cidades de Almada e Barreiro, é negativo.  
QUADRO 39 

Taxa de crescimento da população e alojamentos vagos nas 
sedes de concelho  

CIDADES 
Taxa crescimento 
da População (%) 

1991/2001 
Alojamentos 

vagos (%) 2001

Almada -5,5 11,6 

Barreiro -14,7 13,6 

Montijo 9,3 18,1 

Seixal 19 10,6 

Setúbal 64 13,6 
Fonte: INE 

GRÁFICO 34 
Evolução da População residente 1991-2001 

 
Fonte: INE 
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GRÁFICO 35 
Espaços urbanizáveis propostos e população possível nos 

concelhos da Península de Setúbal  

 

É necessário ter em conta a quantidade de alojamentos vagos, que em 2001, 

segundo estatísticas do INE, nas cidades da Península de Setúbal, variam entre 

11% a 18% do total de alojamentos. Também é importante gerir de uma forma 

muito equilibrada os recursos referentes às segundas habitações, tendo em conta 

que, principalmente no Interior e Sul da Península, estas existem em 

percentagem significativa. 

GRÁFICO 36 
Número de edifícios, de alojamentos e de famílias (2001) 

 
Fonte:INE 
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GRÁFICO 37 
Variação da População residente, alojamentos e edifícios, 

1991-2001 

 

Como referido anteriormente, existe carência ao nível da distribuição dos 

equipamentos, apresentando maior parte dos concelhos deficiências ao nível da 

estrutura da rede de equipamentos, ainda que outros estejam bem servidos. 

GRÁFICO 38 
População residente e equipamentos dos concelhos da 

Península de Setúbal (1998) 

 
Fonte: INE 
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Estruturação e ordenamento do território 

Pontos fortes 

• Renovação/Requalificação dos espaços industriais em curso 

• Dinamismo económico, autonomia da cidade de Setúbal 

• Grandes unidades agro-florestais 

• Orla costeira com elevado valor natural e paisagístico 

• Capacidade e características das infra-estruturas paisagísticas 

• Situação geográfica num contexto nacional 

Pontos fracos 

• Ausência de equipamentos (de nível regional/nacional) descentralizados 

(desporto, lazer e cultura) 

• Dependência funcional de grande parte da região à cidade de Lisboa 

• Dissociação entre o local de residência e o local de emprego 

• Fraca coesão interna na Península de Setúbal 

• Crescimento urbano desordenado 

• Ocupação de áreas não vocacionadas para a urbanização 

• Falta de definição dos limites de expansão dos aglomerados urbanos 

• Desequilíbrio da rede urbana (concentração excessiva de pólos junto ao 

estuário de Tejo) 

• Reduzida qualidade urbana, a nível de espaços urbanos e das construções 

• Falta de espaços livres urbanos; fraca qualificação na imagem urbana 
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Planeamento Municipal 

Pontos fortes 

• Iniciativas da AMDS 

Pontos fracos 

• Fraca participação pública 

• Áreas urbanas de génese ilegal 

• Dependência funcional de grande parte da região à cidade de Lisboa 

• Ocupação de áreas não vocacionadas para a urbanização 

• Desequilíbrio da rede urbana (concentração excessiva de pólos urbanos 

junto ao estuário de Tejo) 

• Descontinuidade de usos do solo entre concelhos vizinhos 

• Ausência de estratégia intermunicipal relativamente à gestão dos recursos 

da Península de Setúbal 

• Falta de articulação entre o Planeamento de Setúbal e da Península de 

Tróia 

Património 

Pontos fortes 

• Existência de património histórico e cultural muito significativos – 

Setúbal, Palmela e Sesimbra 

Pontos fracos 

• Subutilização e abandono do património cultural da Península 
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Economia do imobiliário 

Pontos fortes 

• Existência de áreas disponíveis vocacionadas para a urbanização e 

construção, para os vários segmentos de mercado 

• Valores de solo urbanizável competitivos no contexto metropolitano 

Pontos fracos 

• Reduzida qualidade urbana, a nível de espaços urbanos e das construções 

• Loteamento e construções de génese ilegal 

• Especulação imobiliária 

• Elevadas pressões urbanísticas 

• Problemas de exclusão social 

8.2. Demografia 

Em termos demográficos, as grandes tendências de evolução da população de 

Península de Setúbal podem resumir-se nos seguintes aspectos: 

• grande densidade populacional 

• abrandamento do crescimento demográfico 

• alteração da estrutura etária através de um envelhecimento demográfico 

• alta taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho  

• aumento do desemprego jovem 

• desigualdade de oportunidades das populações vivendo nos núcleos 

urbanos e rurais e nas zonas urbanas guetizadas 

• sedimentação de uma população pertencente a grupos populares e médios 

baixos. 
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8.3. Economia 

As Tendências Pesadas de Evolução da Península de Setúbal 

Neste domínio, importa começar por salientar o facto desta unidade territorial 

possuir, no conjunto das regiões do país, um número muito significativo de 

unidades económicas que se integram em empresas cujos responsáveis e 

estratégias se situam fora do seu próprio espaço (característica que não deve ser 

lida em estreita associação com a presença do investimento directo estrangeiro, 

uma vez que ela diz respeito, em primeiro lugar, ao próprio capital de origem 

nacional). 

A Península desenvolveu-se, assim, com um défice de autonomia no que respeita 

à formulação das estratégias e comportamentos dos agentes económicos 

fundamentais, configurando-se muito mais como um "território" sujeito a 

intervenções de agentes exteriores, do que como uma "região" dotada de 

capacidade endógena de criação e articulação de unidades económicas. 

Em forte sintonia com esta característica - função de “dormitório” pouco 

qualificado para uma vasta zona do “arco ribeirinho” da Península e primado da 

lógica de “estabelecimento” ou “unidade produtiva” sobre a lógica “empresa” -, 

as actividades localizadas na Península de Setúbal apresentam articulações pouco 

complexas e ligações insuficientemente diversificadas seja no que respeita à 

indústria, seja no que respeita aos serviços e ao comércio. 

As insuficiências que daqui resultam ao nível da cooperação empresarial e com 

as chamadas infra-estruturas de suporte à actividade económica, envolvendo uma 

partilha limitada de riscos, custos e competências nas áreas tecnológica, 

produtiva, de concepção e desenvolvimento de novos processos e produtos, de 

gestão, organização e marketing, entre outras, e cadeias de valor industriais 

insuficientemente desenvolvidas a montante e a jusante, travam a difusão dos 

impactos dos investimentos de maior dimensão no tecido produtivo regional. 
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Esta configuração de actividades, a par das “fugas” para a Grande Lisboa no 

processo de produção e circulação (utilizações em investimento e consumo) de 

rendimento, tende a gerar um fenómeno de forte sincronização conjuntural entre 

as várias actividades económicas (indústria, construção, comércio e serviços), 

isto é, a difusão generalizada das vagas de crescimento e de crise, acentuando os 

aspectos negativos de um e outro processos, na ausência de formas de 

reequilíbrio dos mesmos com base em ritmos diferenciados de desenvolvimento 

das diferentes actividades económicas. 

No plano da especialização industrial, haverá que salientar o facto de coexistirem 

ainda unidades características das várias fases do processo de industrialização da 

Península de Setúbal: das indústrias tradicionais de exportação, como as 

conservas e a transformação de cortiça, passando pelas indústrias básicas, como a 

siderurgia, a química pesada, os adubos e os cimentos, pelas indústrias 

"truncadas", como a montagem de automóveis, pelas "novas" indústrias de 

exportação mais incipientes, como a confecção de vestuário e o material 

eléctrico, ou mais sofisticadas, como a transformação do papel e a reparação 

naval, às indústrias de maior aposta recente do investimento directo estrangeiro, 

como a fabricação de automóveis e componentes. 

A tendência, globalmente positiva, de especialização a nível industrial da 

Península de Setúbal vai, não obstante, no sentido de um reforço claro do peso 

das indústrias que fazem da exploração de economias de escala e de estratégias 

de diferenciação do produto os meios privilegiados de promoção e sustentação, a 

médio e longo prazo, da sua competitividade, seja no mercado doméstico, seja 

nos mercados europeu e mundial. 

Oportunidades, ameaças, forças e fraquezas da região em termos 

económicos 

O desenvolvimento económico da região terá lugar num quadro de oportunidades 

e ameaças que o condicionarão. 
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Ao nível das oportunidades de desenvolvimento surgem aspectos como a 

implementação do 3º QCA; o aproveitamento efectivo e sustentável das 

potencialidades turísticas, não só em termos da orla costeira, como também dos 

parques naturais, como eixo de valorização da Península de Setúbal; a 

possibilidade de funcionar como intermediador na relação entre Lisboa e o Sul 

do país, por um lado, e entre Lisboa e Madrid, por outro; os progressos nas 

acessibilidades; o desenvolvimento de certos factores chave de atracção e 

manutenção da localização de actividades económicas, concedendo, 

nomeadamente, relevo às infra-estruturas de difusão de informação, 

conhecimento e de tecnologias e de serviços de suporte e à obtenção de ganhos 

de competitividade pela aposta estratégica em novas formas de gestão, 

organização e logística, geradoras de maior valor acrescentado pela via da 

sustentação da qualidade, inovação e diferenciação da oferta e de uma 

capacidade de resposta rápida ao mercado, no quadro de cadeias de valor das 

actividades económicas mais alargadas; as novas oportunidades decorrentes do 

surgimento de potenciais novos projectos de IDE estruturante na Península de 

Setúbal ligados ao sector automóvel (envolvendo, por exemplo, o 

aproveitamento da Sodia) e na fileira metálica; a cooperação empresarial e com 

as infra-estruturas de suporte às actividades económicas; as possibilidades de 

desenvolvimento da aquicultura no estuário do Sado e a globalização e 

dinamismo, actual e potencial, da indústria automóvel. 

Ao nível das ameaças ao desenvolvimento surgem o risco de desindustrialização 

continuada nos sectores de especialização tradicional (siderurgia, construção 

naval, entre outros), não obstante as oportunidades de negócio existentes neste 

domínio, e o risco de perda das novas actividades económicas; o risco de 

deslocalização de actividades económicas, em relação, em particular, à fileira 

automóvel (incluindo aqui o projecto AutoEuropa), na sequência do 

aparecimento de novos concorrentes, nomeadamente no que à atracção de IDE 

estruturante diz respeito, na Europa Central e de Leste (Polónia, República 

Checa, Eslovénia, Hungria, etc.) e na Ásia; a estagnação no IDE estruturante; o 
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dualismo económico, com os sectores de especialização tradicional a afundarem-

se e as novas actividades a revelarem dificuldades em dialogarem com o que já 

existia; o predomínio de construção mal ordenada e de fraca qualidade, na 

origem de centros de consumo sem o dinamismo e sofisticação necessários à 

emergência de um sector terciário competitivo e inovador; o risco da crise no 

sector industrial arrastar a crise no terciário e esta, por sua vez, a crise global; as 

dificuldades nas negociações com Marrocos ao nível do sector pesqueiro e a 

degradação dos recursos ambientais e da qualidade do espaço. 

Mas a região possui, contudo um conjunto de pontos fortes e fracos que deverão 

ser tidos em conta na sua estratégia de desenvolvimento.  

Pontos fortes 

• Tradição industrial de certa forma diversificada e qualificada; 

• Investimento directo estrangeiro com alguma incorporação de tecnologias 

e competências, que atraiu para a região vários novos fornecedores de 

peças, componentes, etc., nacionais e estrangeiros, na sequência da fraca 

ligação ao que já existia; 

• Demarcação da Península de Setúbal em relação ao espaço nacional pela 

sobre especialização relativa nas indústrias que se organizam em torno da 

exploração de economias de escala e de gama e da diferenciação do 

produto como factores chave de competitividade, revelando, pelo 

contrário, uma sub especialização nas indústrias que aproveitam 

vantagens comparativas de curto prazo associadas ao baixo custo relativo 

do factor trabalho; 

• Orientação exportadora superior à média nacional, decorrente do peso da 

fileira automóvel na região; 

• Níveis globais de produtividade do trabalho, capital e materiais superiores 

à média nacional; 
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• Elevadas produtividades agrícolas, superiores à média nacional, 

associadas, em termos relativos, à elevada dimensão das explorações 

agrícolas do interior da região e ao tipo de culturas que aí se praticam; 

• Riqueza e diversidade do património natural, histórico e arquitectónico, 

potencial turístico e de lazer, embora com limites que resultam do mau 

ordenamento do território; 

• Pesca/Aquicultura/Agricultura tradicional; 

• Centralidade nacional, proximidade do aeroporto internacional e portos 

comerciais; 

• Proximidade da metrópole de Lisboa; 

• Mão-de-obra abundante e jovem; 

• Qualificação profissional em termos relativos. 

Pontos fracos 

• Predomínio de uma especialização centrada nas tarefas da fabricação, 

descurando-se, de alguma maneira, os aspectos associados à concepção e 

desenvolvimento de novos processos e produtos, tecnologia, distribuição 

e comercialização, em cadeias de valor das actividades económicas 

relativamente pouco enriquecidas; 

• Fraca interacção empresarial; 

• Interligação débil entre as infra-estruturas de suporte às actividades 

económicas, ensino superior e politécnico e tecido empresarial; 

• Insuficiência de instituições com oferta de ensino superior; 

• Aposta insuficiente no ensino profissional; 

• Património ambiental que começa a revelar um apreciável estado de 

degradação, não obstante a sua riqueza, e mau ordenamento territorial, 
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resultando no subaproveitamento das actividades e oportunidades 

turísticas; 

• Insuficiente dinamismo e sofisticação das realidades urbanas, traduzidos, 

entre outras coisas, num parque habitacional deteriorado e mal ordenado 

e num sector terciário pouco qualificado e sofisticado; 

• Limitações significativas e congestionamento na circulação interna; 

• Problemas de coesão económica e social. 

8.4. Infra-estruturas e equipamentos 

Acessibilidades e Transportes 

Durante a fase de diagnóstico prospectivo foram relatadas as principais linhas de 

força em termos de potencialidades existentes e emergentes. Identificaram-se 

ainda os aspectos que devem ser melhorados ao nível das infra-estruturas e 

sistema de transportes da Península de Setúbal, de que se destacam: 

Aspectos positivos, Potencialidades existentes e emergentes 

• Concretização da rede rodoviária principal (IP´s e IC´s) prevista para a 

Península; 

• Existência de duas ligações entre as margens do Rio Tejo (Ponte 25 de 

Abril, rodo-ferroviária, e Ponte Vasco da Gama, rodoviária); 

• Existência do modo ferroviário pesado ligando a Península de Setúbal à 

Área Metropolitana de Lisboa Norte (Entrecampos-Fogueteiro), estando 

prevista para 2003 a ligação Coina–Pinhal Novo, beneficiando as ligações 

ferroviárias internas à Península e ao resto do País, nomeadamente a Sul; 

• Melhoria das ligações fluviais a Lisboa com articulação ao sistema de 

transportes urbanos (metropolitano no Cais do Sodré e, a curto prazo, no 

Terreiro do Paço); 
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• Projecto em fase de concurso do Metropolitano Ligeiro da Margem do 

Sul do Tejo; 

• Liderança nacional do Porto de Setúbal em termos de movimentação de 

carga em sistema Ro-Ro (86% do total nacional) e em carga geral 

fraccionada (28% do total nacional); 

• Está previsto um novo corredor multimodal de transportes que permitirá 

estabelecer ligações a Espanha e ao resto da Europa, com impactes 

directos sobre o sistema de transportes da Península de Setúbal, 

nomeadamente em termos de ligações internacionais. Este corredor 

ferroviário, que ligará Sines à fronteira do Caia, em conjugação com o 

IP7, vai melhorar drasticamente as ligações rodo-ferroviárias aos Portos 

de Sines, de Setúbal e de Lisboa, estando nele incluídas as seguintes 

infra-estruturas: Rodoviárias: IP7–Coina–Évora-Elvas assegurando as 

ligações a Badajoz, Cáceres, Sevilha, Málaga e Madrid; Ferroviárias: 

Construção da ligação Évora–Elvas-Badajoz. 

Este corredor, que se insere nas redes transeuropeias de transportes, 

permitirá contribuir para o reforço da posição estratégica da Península de 

Setúbal numa perspectiva nacional e internacional, nomeadamente através 

de uma melhor articulação com Espanha; 

• O Porto de Setúbal poderá beneficiar das intervenções previstas ao nível 

das infra-estruturas de transportes associadas ao Porto de Sines que 

contribuirão de forma significativa para a melhoria das suas 

acessibilidades. 

• As potencialidades existentes e previstas em termos de infra-estruturas de 

transportes conferem à Península de Setúbal condições para o 

desenvolvimento de plataformas logísticas (como por exemplo Coina) 

que contribuirão para o desenvolvimento económico e industrial desta 

região. 
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Nota – Tendo em conta os estudos de procura já efectuados, a nova travessia do 

Tejo em estudo na região de Lisboa (agora entre Chelas e o Barreiro) pouco ou 

nada irá contribuir para descongestionar o tráfego na Ponte 25 de Abril. Com 

efeito, de acordo com os estudos existentes no gabinete da nova travessia do Tejo 

em Lisboa, apenas uma ligação entre Algés e Trafaria teria efeitos significativos 

na captação do tráfego que hoje utiliza a ponte 25 de Abril. Contrariamente ao 

que previsivelmente sucederia com a Ponte Chelas-Barreiro (que dificilmente 

captaria mais de 10%) do tráfego da Ponte 25 de Abril), uma nova travessia entre 

Algés e a Trafaria poderia atingir uma quota de 30% a 40% do tráfego de toda a 

zona poente da Península de Setúbal, contribuindo assim decisivamente para o 

estabelecimento de condições de circulação aceitáveis na Ponte 25 de Abril. 

Aspectos a melhorar 

• Articulação da rede rodoviária principal com a rede secundária, 

principalmente nos acessos aos núcleos urbanos; 

• Congestionamento nos acessos à Ponte 25 de Abril nos períodos de 

ponta; ausência de um corredor multimodal estruturante na região do 

Alentejo, transversal às Linhas do Sul e do Alentejo. Com efeito, embora 

existam linhas ferroviárias, estas não possuem características que 

permitam a instalação de serviços mais exigentes em termos de 

segurança, velocidades de circulação e cargas por eixo. A modernização 

de alguns troços e a construção de novos troços é assim uma necessidade. 

• Ausência de uma estratégia global de transportes que, através da 

exploração das potencialidades oferecidas pelo sistema, permita conduzir 

a alterações da repartição modal e melhoria da qualidade de vida na 

Península de Setúbal; 

• Ausência de planos integrados de circulação e estacionamento nos 

centros urbanos; 



 

Plano 

 

 

187

• Estrangulamento institucional decorrente da inexistência de uma entidade 

coordenadora do sistema de transportes para a Península de Setúbal, com 

as consequências negativas ao nível da integração funcional e tarifária do 

sistema de transportes colectivos. 

Ambiente, Água e Saneamento 

Relativamente ao ambiente, no seguimento das principais conclusões da 

caracterização da PS seleccionaram-se três dos principais atributos ambientais 

que no âmbito da Península de Setúbal, demonstraram ter uma maior inter-

relação com as actividades humanas económica e social: Clima/Ar, a Água e a 

Paisagem, Património Natural, Solo e Recursos Naturais. 

Foram avaliadas as potencialidades destes atributos ambientais em dois passos. 

No 1º passo foi diagnosticado o seu estado actual em função dos usos que deles 

têm vindo a ser feitos. As conclusões foram sumariadas na matriz do Quadro 40. 

No 2º passo confrontou-se a evolução do estado ambiental actual da PS com a 

tendência previsível da evolução das actividades socio-económicas. Para este 

efeito assumiu-se apenas um único cenário: o de estagnação dos comportamentos 

reguladores das Instituições e dos das populações, em matéria de consciência e 

de acções sustentáveis ambientais. As conclusões foram sumariadas na matriz do 

Quadro 41. 

Clima 

A PS tem um Clima extremamente favorável à qualidade de vida humana, às 

actividades primárias e às ligadas ao Recreio e Lazer e ao Turismo. Prevê-se uma 

tendência para a diminuição dos índices pluviométricos, o que favorece 

directamente as actividades de recreio e lazer e o bem-estar humano e as 

actividades turísticas mas pode ser prejudicial a médio e longo prazo para as 

actividades primárias, principalmente se a PS apostar numa especialização na 

agricultura intensiva de regadio, na pecuária intensiva e na aquicultura. A 

diminuição pluviométrica poderá afectar a produtividade florestal, dos aquíferos 
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e a dos ecossistemas, assim como a capacidade de regeneração natural destes. Se 

assim for, o Património Natural será negativamente afectado o que terá 

repercussões igualmente negativas sobre a produtividade das actividades 

económicas e sociais dependentes deste recurso.  

Ar 

A sua qualidade é boa em termos médios, mas existem bolsas localizadas 

caracterizadas por níveis de degradação da qualidade do ar que ultrapassam, 

pontualmente, os valores médios recomendados. Esta degradação localizada do 

ar está directamente relacionada com a concentração industrial de algumas das 

mais importantes fábricas da Península e com os níveis crescentes de tráfego. 

Nestas zonas, o ambiente já não consegue, por si só, assegurar a diluição dos 

gases e das partículas pelo que se tornam imperiosas intervenções no sentido de 

diminuir/minorar as emissões destes poluentes. 

Água 

Este é dos mais importantes atributos da PS pelo que deve ser muito bem gerida 

numa óptica sustentável. Há três situações a considerar: a dos aquíferos; a das 

linhas de água superficiais, estuários e águas interiores; e a das águas marinhas. 

No caso dos primeiros, a PS tem um grande potencial em matéria de água 

potável cuja capacidade ainda está longe de estar esgotada. É admissível o 

crescimento da sua exploração, muito embora tenha de haver uma gestão cuidada 

das captações existentes e futuras. Este cuidado explica-se pela vulnerabilidade 

do sistema de aquíferos da PS à intrusão de águas marinhas e dos estuários. Nas 

zonas de maior vulnerabilidade e maior índice de captação, já se detectaram 

vestígios de salinidade e de poluição das águas interiores. É de sublinhar que a 

contaminação de um aquífero é um processo irreversível, pelo que deve ser 

sempre evitado. No mesmo estudo aconselha-se que as necessidades da 

agricultura intensiva de regadio, a maior consumidora de água, sejam satisfeitas 

com recurso às águas de superfície. Prevê-se também que a acção do aumento da 

impermeabilização dos solos provocada pela urbanização crescente e a 
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construção de rodovias, conjugada com a alteração climatérica que já está em 

curso, possa diminuir a recarga do aquífero e, consequentemente, a oferta de 

água efectivamente utilizável.  

Quanto às Águas de Superfície e Águas Interiores, a PS não é rica em 

aproveitamentos hidrológicos de superfície por causa do clima e da sua rede 

hidrográfica. Por isso não é de prever que a água com origem neste tipo de 

aproveitamento possa desempenhar um papel económico relevante. No que diz 

respeito às linhas de água e águas interiores, a sua maioria está poluída e muito 

poluída pelo que não se recomenda o uso económico das mesmas. Os efluentes 

têm várias origens: efluentes domésticos, com origem na actividade pecuária, 

industrial e via poluição difusa (proveniente da agricultura, das águas lexiviantes 

e do tráfego automóvel). Os agentes económicos preferem atribuir ao meio 

ambiente a tarefa de tratamento e dispersão destes resíduos, em vez de tomarem 

as medidas necessárias para os tratarem eles próprios, antes de serem despejados 

na natureza. A carga de poluição é tão elevada, que os ecossistemas entraram já 

em ruptura. A sua capacidade de regeneração natural foi destruída pelo que só 

com intervenção humana a situação pode ser reversível. O estado actual das 

linhas de água está já a ser responsável pela contaminação do aquífero em certas 

zonas, pela diminuição da biodiversidade, pela degradação da paisagem e pela 

diminuição da qualidade de vida das populações residentes. Se, no futuro, o 

cenário de alteração climatérica se vier a concretizar, agravar-se-ão os problemas 

de poluição com consequências económicas e sociais graves, se não houver uma 

intervenção adequada. 
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Paisagem/Património Natural/Solos 

A PS é uma das regiões mais ricas do país em património natural, como o comprova a 

área ocupada por zonas naturais protegidas segundo critérios nacionais e internacionais. 

Todavia, esta riqueza tem sido objecto de sobre-exploração socio-económica, que vem 

exercendo uma pressão excessiva sobre os ecossistemas e paisagens, incluindo sobre as 

próprias áreas protegidas. Fenómenos como a ocupação indevida de solos com elevada 

aptidão agrícola e ecológica com aglomerados urbanos (legais e clandestinos) e por 

explorações económicas com fortes impactes negativos sobre a paisagem e a 

produtividade dos ecossistemas como é o caso das indústrias extractivas localizadas em 

pleno área protegida; problemas de erosão dos solos por destruição do coberto florestal; 

ocupação edificada do solo desordenada em total desrespeito pelos espaços naturais e 

áreas florestais, com elevados níveis de consumo e de desperdício de uso dos solos, o 

que tem provocado o aumento especulativo dos preços dos terrenos; pressão 

desordenada e intensa na zona costeira, quer no aproveitamento dos recursos marinhos, 

quer dos da costa na lógica de ocupação de solo que tem vindo a ser feita na PS, 

baseada na maximização do lucro no curto e no médio prazo tem sido praticamente 

soberana, relativamente à da gestão sustentável dos solos (aliás, aquela é, infelizmente, 

a lógica que continua a ser preponderante a nível nacional). 

Esta enorme pressão do crescimento está a afectar negativamente as potencialidades 

socio-económicas dos espaços naturais, as quais já se estão a fazer sentir a nível das 

actividades económicas que deles necessitam para poderem persistir. Constituem 

exemplos flagrantes desta situação de ruptura do fluxo de inter-ligações entre os três 

sistemas que constituem os vértices do desenvolvimento sustentável a situação actual da 

pesca, a qualidade balnear das praias, a invasão desordenada das áreas protegidas por 

milhares de visitantes sem educação/sensibilização ambiental e por habitações, a 

diminuição da qualidade do turismo pela degradação paisagística e crescimento 

excessivo do chamado turismo de massas.  

O futuro do Ambiente na PS como potenciador de novas actividades socio-económicas 

ambientalmente sustentáveis vai depender dos seguintes factores: 
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1) Das características, da eficácia e dos objectivos do funcionamento das 

instituições governamentais e locais que regulamentam as actividades socio-

económicas e que gerem o património natural; 

2) Das atitudes dos actores locais – empresários, agricultores, técnicos, populações 

– relativamente às questões ambientais; 

3) Da evolução socio-económica da PS. 

No que diz respeito ao primeiro factor, a qualidade da intervenção reguladora estará 

dependente: 

• do seu modo de funcionamento e da sua articulação aos vários níveis espaciais, 

quer no sentido vertical (Administração Central, Regional e local e instituições 

não-governamentais mas com responsabilidades na matéria) quer no sentido 

horizontal (intra- instituições do mesmo nível espacial, como por exemplo, as 

relações inter-municípios), não esquecendo obviamente as instituições da União 

Europeia e do quadro legal existente;  

• dos cenários de crescimento e desenvolvimento económicos definidos a nível 

europeu, nacional, regional e local; 

• da vontade política de implementar, de facto, uma política de desenvolvimento 

ambientalmente sustentável; 

• dos lóbis políticos, económicos e sociais e da sua capacidade de alterar decisões. 

A educação ambiental das populações em geral, e dos agentes económicos em 

particular, é uma condição sine qua non para que seja aplicada com sucesso uma 

política de desenvolvimento que considera o ambiente como um pilar importante do 

processo.  

Infelizmente, existem problemas graves a este nível na PS, se bem que eles não sejam 

uma especificidade regional. As questões ambientais são objecto de uma gestão 

centralizada e de responsabilidade dispersa, existindo falhas nos fluxos de informação e 

de tomada de decisão. Acresce ainda o facto de que uma parte muito importante das 

áreas costeiras continuarem sob a alçada das Administrações portuárias, com grande 
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autonomia de decisão quanto ao destino a dar a zonas tão importantes económica quanto 

ambientalmente sensíveis, como estas.  

Não nos parece pois que a gestão pouco integrada que é feita pelas instituições centrais 

seja positiva para a gestão sustentável do ambiente a nível local. Alguns passos, 

entretanto, têm sido dados neste sentido, como é o caso, por exemplo, da gestão 

integrada dos recursos hídricos, na lógica das bacias hidrográficas e da gestão inter-

municipal de sistemas de saneamento básico. No entanto, esta tendência para a 

integração institucional da gestão é muito lenta, quando comparada com a dinâmica das 

decisões económicas locais.  

Para além dos problemas de integração e de informação entre as instituições aos vários 

níveis hierárquicos, os municípios têm tido dificuldades na aplicação das leis e normas 

ambientais, dado estarem sujeitos a fortes pressões. A deficiência da política de 

informação e da colaboração activa e sistemática entre populações, actores económicos, 

órgãos de poder local, regional e nacional, tem tornado difícil a aplicação da ideia do 

desenvolvimento ambientalmente sustentável a nível local, principalmente em regiões 

com um tão elevado potencial económico e ambiental, como é o caso da PS. A este 

quadro também não será alheia a reacção que as populações, na maior parte dos casos, 

costumam ter quando lhes são solicitadas actuações ambientalmente sustentáveis. 

O funcionamento das instituições nacionais e respectivos órgãos de poder e o baixo 

nível de educação e cultura ambientais constituem um elemento fortemente limitador à 

implementação efectiva da política integrada de desenvolvimento ambientalmente 

sustentável. 

Quanto à evolução socio-económica, prevê-se que se mantenham e reforcem as actuais 

tendências. Do ponto de vista da evolução do ambiente, é necessário salientar três 

factores que se destacam pela dinâmica particularmente agressiva que têm no presente e 

que podem ter efeitos irreversíveis a nível dos atributos ambientais. Todos eles estão 

estritamente relacionados com a posição geográfica da PS no contexto da AML. São 

eles: 
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• a pressão demográfica que continuará a crescer, espalhando-se por concelhos 

que até agora não foram ainda muito afectados por estas tendências; o fenómeno 

será muito potenciado pela construção das novas vias de comunicação rodoviária 

e ferroviária tendo o processo já começado com a construção da Ponte Vasco da 

Gama; 

• a acompanhar este movimento demográfico acelerar-se-á o crescimento urbano 

legal e ilegal, com as consequências que se conhecem sobre o ambiente na 

ausência de infra-estruturas de saneamento básico; 

• grandes pressões no sentido de aumentar os loteamentos para segunda habitação, 

o que já está a exercer uma pressão ambientalmente insustentável sobre as zonas 

de floresta e costeiras; 

• pressão sobre a procura de terrenos para a instalação de novas zonas industriais e 

de grandes superfícies comerciais; 

• abandono progressivo de algumas actividades agrícolas tradicionais pelo efeito 

da crise da venda de terrenos agrícolas para urbanização e outros usos e aumento 

da agricultura de regadio intensiva, considerada hoje em dia como das mais 

produtivas, mas também das menos sustentáveis na perspectiva ambiental; 

• o movimento demográfico e o crescimento económico baseado em sectores 

fortemente consumidores de água (Agricultura e Turismo, por exemplo), 

conjugados com a crescente diminuição dos níveis pluviométricos e o acentuar 

dos problemas de poluição, especialmente a de origem difusa, leva a prever um 

cenário de alguma preocupação quanto às necessidades de água da PS e a 

manutenção da qualidade deste atributo ambiental para os vários fins a que se 

destina: humanos, económicos e naturais. 

• Sobre a zona costeira prevê-se o acentuar da degradação já existente, relacionada 

com a pressão turística de massas e as actividades de recreio e lazer das 

populações; este agravamento será maior e de consequências sobre o meio 

ambiente incontroláveis, se os municípios insistirem em aumentar as 
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acessibilidades a estas zonas, sem se preocuparem em as fazer acompanhar de 

um pacote de outras medidas que permitissem controlar e enquadrar os 

visitantes. 

Assim, será de prever que as potencialidades que a PS neste momento ainda apresenta 

em matéria de atributos ambientais sejam irreversivelmente postas em causa, se se 

mantiver o quadro institucional e socio-económico que tem sido característico. Se tal 

acontecer, a PS poderá perder de forma irreversível a possibilidade de optar por outras 

formas de crescimento económico, mais amigas do ambiente e com maior impacte 

sociológico, como, por exemplo,  o Turismo (principalmente o eco-turismo, o turismo 

cultural, e o turismo de luxo) e a produção de produtos agrícolas, pecuários e silvícolas 

ambientalmente certificados. Os produtos ambientais certificados têm elevadas 

potencialidades para exportação principalmente para a UE, muito significativamente 

receptiva a este tipo de produtos depois da crise das “vacas loucas”, do surto de 

brucelose e da ameaça latente dos produtos transgénicos. 

Educação 

O diagnóstico ao nível da Educação permitiu verificar como potencialidades e 

vulnerabilidades neste domínio, o seguinte: 

Potencialidades 

• Uma rede razoável de escolas pese embora ainda a existência de escolas 

funcionando em pavilhões pré-fabricados e dificuldades na adaptação de 

algumas 

• Início de estabilização do corpo docente 

• Existência de projectos inovadores de grande resultado  

• Existência regional de Escolas Politécnicas e de ensino superior dinâmico 

• Existência de centros de qualidade de formação de professores 
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Vulnerabilidades 

Ao nível dos equipamentos  

• Necessidade de alargamento e melhoria da rede de escolas pré-escolar, de 3º 

ciclo e secundário 

• Criação de equipamentos de fronteira entre o ensino escolar e profissional e 

reforço das escolas profissionais  

• Necessidade de fomento de escolas mais activas, participativas e autónomas 

• Desenvolvimento do ensino superior politécnico e universitário  

Ao nível do pessoal 

• Dificuldades na sedentarização dos docentes 

• Falta de pessoal auxiliar de acção educativa e de técnicos especializados 

• Fracos incentivos e apoios aos professores com práticas inovadoras 

• Deficiente apoio às escolas de formação de professores  

• Necessidade de formação de lideranças educativas locais 

Ao nível das formas de gestão 

• Dificuldades na definição clara de “políticas educativas locais” 

• Necessidade de aprofundamento das componentes regionais do sistema 

educativo 

• Dificuldades na identificação e definição de estratégias específicas face a zonas-

problema e grupos socioculturais de grande insucesso  

• Dificuldades no aprofundamento da relação de parceria  

• Necessidade de formação de lideranças educativas locais 
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Saúde e acção social 

Ao nível da saúde podem-se identificar como grandes linhas da situação da região: 

Potencialidades 

Contexto 

• Melhoria da qualidade de vida local 

• Sinergias de parcerias existentes e de bons resultados de projectos comuns 

Equipamentos e Pessoal 

• Boa qualidade da rede hospitalar e razoável ao nível dos centros e extensões de 

saúde 

• Escola de Saúde Pública 

• Proximidade de Lisboa 

• Boas relações entre administradores das várias unidades de saúde 

Vulnerabilidades 

Contexto 

• Desqualificação territorial 

• Envelhecimento demográfico 

• Não estabilização das políticas de saúde 

Equipamentos 

• Desarticulação entre os equipamentos e a rede urbana  

• Deficientes condições físicas das instalações existentes 

• Debilidades de presença ou de descentralização de equipamentos específicos: 

toxicomanias, sida, doenças mentais, etc. 
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Pessoal 

• Insuficiente cobertura ao nível de especialidades médicas e dependência de 

Lisboa de outras 

• Insuficiência de pessoal de enfermagem e auxiliar de saúde 

Gestão 

• Cultura organizacional corporativa 

• Ausência de diagnóstico e reflexão prospectiva para a definição de uma política 

local de saúde passível de contratualização consensual 

• Ausência de uma gestão integrada por subáreas de saúde – Almada, Barreiro, 

Setúbal – que integre todas as valências 

Ao nível da acção social podem-se identificar como grandes linhas da situação da 

região: 

Potencialidades 

• Fortes redes sociais e associativas com tradição de trabalho em parceria; 

• Grande dinamismo autárquico pese embora alguma debilidade nas formas de 

definição e liderança das “políticas locais” 

• Dinamismos locais acentuados e multiculturais 

• Razoável rede de equipamentos sociais, largamente de gestão privada de 

solidariedade social  

• Existência de   redes de informações de solidariedade 

Vulnerabilidades 

Contexto 

• Instabilidade do mercado de trabalho 

• Envelhecimento demográfico 

• Enfraquecimento dos laços sociais 
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Equipamentos 

• Insuficiência dos equipamentos destinados aos novos problemas sociais 

• Reduzidos equipamentos de apoio aos idosos e primeira infância  

• Insuficiente apoio e avaliação da qualidade dos serviços prestados pelas 

instituições 

Pessoal 

• Insuficiência quantitativa e qualitativa de pessoal 

• Necessidade de maior interdisciplinaridade e de “cultura de projecto” 

Gestão 

• Dificuldades na definição de “políticas sociais locais” e de uma visão estratégica 

e prospectiva 

• Dificuldade na implementação de políticas mais horizontais e de parceria devido 

à burocratização dos serviços e não descentralização das competências 

• conservadorismo nas formas de gestão e de participação na maioria dos 

equipamentos e serviços, públicos ou de solidariedade social 

Equipamentos Culturais, Desportivos e Outros 

Ao nível dos equipamentos culturais podem-se identificar como grandes linhas da 

situação da região: 

Potencialidades 

Contexto 

• Aumento e diversificação da procura 

• Acontecimentos nacionais promotores de recursos e oportunidades (Expo, Porto 

2001) 

• Diversidade paisagística e ecológica 

• Património arqueológico e arquitectónico 
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• Grande diversidade de manifestações culturais municipais 

Equipamentos e Pessoal 

• Interesse e investimento autárquico nas áreas da cultura e lazer  

• Actividades diversificadas regionais neste âmbito 

• Existência de um corpo de técnicos nas autarquias mobilizados para este tipo de 

actividades 

• Existência de um tecido associativo alargado, com actividades diversificadas nas 

áreas do património, cultura, desporto e lazer 

• Rápido desenvolvimento de uma rede de equipamentos mínimos municipais, 

nomeadamente bibliotecas 

Vulnerabilidades 

Contexto 

• Não competitividade ou visibilidade dos equipamentos locais no contexto 

metropolitano 

• Duplicação de esforços nos mesmos equipamentos 

• Inexistência de uma “política regional” de desenvolvimento de cultura  

Equipamentos 

• Défice de equipamentos e de actividades culturais de visibilidade metropolitana 

• Deficiente difusão espacial dos equipamentos e desigualdades nas oportunidades 

criadas nos diferentes espaços municipais. 

Pessoal 

• Necessidade de fomentar a qualificação dos recursos humanos com intervenção 

na organização e gestão das actividades culturais 

• Necessidade de favorecer, animar e respeitar as formas locais e tradicionais de 

expressão cultural  

• Articulação entre as iniciativas autárquicas e as da “sociedade civil” 
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Gestão 

• Necessidade de repensar as estratégias de actuação autárquica: a montante na 

concertação intra municipal e a jusante na relação entre a actividade camarária e 

a actividade da “sociedade civil” 

Ao nível dos equipamentos desportivos podem-se identificar como grandes linhas da 

situação da região: 

Potencialidades 

Equipamentos e Pessoal 

• Interesse e investimento autárquico nas áreas do desporto 

• Actividades diversificadas regionais neste âmbito 

• Existência de um corpo de técnicos nas autarquias mobilizado para este tipo de 

actividades, 

• Existência de um tecido associativo alargado, com actividades diversificadas nas 

áreas do desporto e lazer; 

• Rápido desenvolvimento de uma rede de equipamentos municipais tais como 

piscinas, polidesportivos, pistas, etc. 

Vulnerabilidades 

Contexto 

• Não competitividade ou visibilidade dos equipamentos locais no contexto 

metropolitano 

• Duplicação de esforços e investimentos nos mesmos equipamentos 

• Inexistência de uma “política regional” de desenvolvimento do desporto 

Equipamentos 

• Dificuldades de articulação entre as iniciativas camarárias e rentabilização 

intermunicipal de alguns dos equipamentos 
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• Deficiente difusão espacial dos equipamentos e desigualdades nas oportunidades 

criadas nos diferentes espaços municipais. 

Pessoal 

• Necessidade de fomentar a qualificação dos recursos humanos com intervenção 

na organização e gestão das actividades desportivas 

• Necessidade de favorecer, animar e respeitar as formas locais e tradicionais de 

expressão desportiva e de lazer 

• Necessidades de articulação entre as iniciativas autárquicas e as da “sociedade 

civil” 

Gestão 

• Necessidade de repensar as estratégias de actuação autárquica: a montante na 

concertação intra municipal e a jusante na relação entre a actividade camarária e 

a actividade da “sociedade civil” 

• Melhor entrosamento entre os equipamentos a criar, as escolas e o meio urbano 

através de um processo de cuidadoso planeamento urbano. 
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9. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA DE 
SETÚBAL 

A PS deve tentar diminuir (eliminar?) o fosso que a separa da Região da Grande Lisboa 

nos mais variados indicadores sócio-económicos que foram enunciados no diagnóstico 

prospectivo, e tornar-se numa região mais competitiva, com vida própria, com 

capacidade endógena de crescimento, e menos sujeita aos enormes sacrifícios que os 

períodos de recessão lhe têm imposto. 

Essa competitividade deverá ser entendida como um objectivo transversal que converge 

na ambição mais geral de promover um novo modelo regional de desenvolvimento 

sustentado, que se deverá apoiar nos seguintes 4 eixos estratégicos: 

• Promoção da qualidade do território regional 

• Promoção da coesão do tecido social da PS 

• Reforço da capacidade do tecido empresarial 

• Reforço do sistema regional de conhecimento 

A Península de Setúbal pode e deve vir a desempenhar um papel de maior relevo na 

Área Metropolitana de Lisboa, no País e mesmo a nível internacional. Deve ser dada 

uma especial atenção ao ambiente, à requalificação urbanística e à política de  gestão de 

solos, ao ordenamento do território e à coesão territorial, para que seja uma região de 

qualidade capaz de atrair e de formar recursos humanos e empresariais de qualidade. 

Deste modo, a actuação preconizada pretende transformar a Península de Setúbal numa 

Região competitiva de forma a reduzir ou mesmo eliminar o fosso que a separa da parte 

norte da Área Metropolitana de Lisboa. 
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Recorde-se que o Plano tem objectivos gerais e objectivos específicos. Os objectivos 

gerais foram fornecidos à equipa técnica pela AMDS, e são os seguintes: 

a) Integração da Península de Setúbal nos espaços regionais, nacionais e 

internacionais, valorizando a coesão e identidade regional. 

b) Diversificação, modernização e expansão das actividades económicas. 

c) Fomento do emprego, melhoria das qualificações profissionais e das 

condições de trabalho. 

d) Promoção do ordenamento do território, da defesa do ambiente, da 

valorização do património histórico e cultural e da qualidade de vida dos 

cidadãos. 

e) Diminuição das desigualdades e promoção da integração social. 

9.1. Eixo estratégico 1 – Promoção da qualidade do território regional 

Relativamente ao Eixo estratégico 1 - Promoção da qualidade do território regional 

- as acções visam promover a qualidade funcional, a coesão interna, e a articulação 

externa do território da Península de Setúbal. Para que o território da região constitua o 

suporte da competitividade económica e uma alavanca da coesão social é necessário que 

ele apresente qualidade para se viver, para se trabalhar e para se usufruir do prazer do 

lazer. 

As medidas a desenvolver envolverão acções nos seguintes domínios: 

a) Promoção da coesão territorial interna – ordenamento do território, 

funcionalidade e identidade territorial, relações de vizinhança e segurança 

dos espaços públicos. 

b) Promoção da qualidade urbanística dos centros urbanos – reabilitação de 

património construído, requalificação de espaços públicos, programação e 

gestão urbanística. 
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c) Requalificação, preservação e valorização do ambiente urbano, rural e 

natural. 

d) Valorização da ruralidade em contexto metropolitano – uso do solo, 

articulação funcional com aglomerados urbanos, requalificação 

urbanística/paisagística das “aldeias”, valorização das relações de 

vizinhança, promoção de novas funções económicas, marketing territorial; 

e) Promoção da acessibilidade inter-regional e internacional da Península de 

Setúbal (infra-estruturas de mobilidade supra regional). 

Modelo Territorial 

Em termos territoriais, de forma a ser possível alcançar um planeamento integrado e 

perfeitamente equilibrado, pretende definir-se um Modelo Global de Desenvolvimento 

para a Península de Setúbal, apoiado por estratégias e medidas orientadoras que 

permitam, no futuro, encaminhar o desenvolvimento da Península num determinado 

sentido, evitando que este seja feito, tal como tem acontecido até hoje, de uma forma 

desordenada e desconexa. 

É imperativo que o planeamento estratégico seja concebido tendo em conta o 

enquadramento da área de estudo a diferentes níveis territoriais associados a diferentes 

estratégias de desenvolvimento planeado, relacionadas ao nível operacional. Esses 

níveis correspondem ao nível internacional / ibérico / nacional, ao nível regional / 

metropolitano, e ao nível municipal / local. 

A Península de Setúbal apresenta todas as condições para concorrer com a área Norte da 

AML e assim complementar, fortalecer e diversificar o sistema da Área Metropolitana 

de Lisboa. Deste modo, este território é entendido como um todo com potencialidades 

que lhe conferem um desenvolvimento dinâmico e autónomo, com capacidades 

competitivas a qualquer nível. As estratégias aqui desenvolvidas assentam no facto de a 

Península de Setúbal ser um espaço privilegiado e qualificado, com elevado potencial 

de recursos produtivos, científicos e tecnológicos, bem como de recursos naturais, 
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históricos, culturais e urbanísticos. Estes factos tornam a Península de Setúbal num 

espaço atractivo para investir, visitar e/ou residir. 

Entende-se a Península de Setúbal como um território não homogéneo, que deve ser 

considerado como sendo uma área composta por unidades territoriais diversas, que 

possuem cada uma delas características específicas que as diferenciam das restantes. No 

entanto, apesar desta perspectiva diferenciada, é importante salientar que é necessário 

ter sempre presente uma perspectiva integrada de todas as unidades, não só ao nível da 

Península de Setúbal, mas também como já foi referido, ao nível regional, nacional e 

internacional.  

As estratégias de base para todo este processo assentam nas seguintes visões: 

a) Requalificar e revitalizar os espaços urbanos, procedendo à coordenação da 

renovação e expansão urbana a nível intermunicipal, bem como à integração 

urbana e social de grupos desfavorecidos e reabilitação ou reconversão das áreas 

de génese ilegal. 

b) Promover a qualidade ambiental da Península de Setúbal, procurando um 

desenvolvimento sustentável e multifuncional, especialmente das áreas rurais e 

de segunda residência, salvaguardando e valorizando os recursos naturais 

existentes. 

c) Investir nas novas tecnologias produtivas e científicas, reconvertendo, 

renovando ou requalificando as áreas industriais existentes, bem como criando 

novos espaços industriais e logísticos, de forma a incrementar e reforçar a 

importância da Península a nível nacional e internacional. 

d) Modernizar as formas de gestão integrada municipal, procurando novas formas 

de instrumentos de gestão do território articulados a nível inter-municipal e 

criando programas de reconversão e desenvolvimento, principalmente para áreas 

estratégicas, quer pela sua localização e/ou dimensão. 

São delineadas medidas aos diferentes níveis, com base nas grandes estratégias / visões 

definidas para este modelo de desenvolvimento. Estas medidas estão agrupadas em 
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cinco temas, de forma a permitir maior facilidade de interpretação e organização dos 

objectivos relativos a cada nível de enquadramento: 

1. Medidas a nível regional relativas ao espaço urbano; 

2. Medidas de nível regional relativas ao espaço rural; 

3. Medidas de nível regional relativas aos Instrumentos de Planeamento e 

Ordenamento do Território; 

4. Medidas de nível local / municipal relativas aos usos do solo; 

5. Medidas para potenciar o desenvolvimento e o ordenamento dos espaços 

turísticos. 

As medidas apresentadas visam inverter a tendência de pressão urbanística que se faz 

sentir, principalmente nos aglomerados ribeirinhos, originando uma urbanização e 

construção densa e insuficientemente ordenada. Esta situação leva a uma degradação do 

ambiente, prejudicando a qualidade de vida das populações. 

Pretende planear-se a utilização do espaço de forma a conseguir proteger os recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, preservar e valorizar as orlas costeiras e as 

paisagens, despoluir os estuários, os rios e as ribeiras e conservar a natureza e a 

biodiversidade. Pretende, também, restringir-se a ocupação urbana, controlando a 

procura e oferta de segunda habitação e restringindo a expansão desordenada dos 

núcleos urbanos e respeitando os limites de capacidade das diversas unidades. 

No sentido de melhorar a rede urbana actual, tornando-a mais coesa e equilibrada, a 

revalorização do espaço rural é muito importante, pois possibilita a reposição do 

equilíbrio das tensões metropolitanas, bem como a criação de novas oportunidades. É 

também importante a articulação das aldeias e espaços rurais com os sistemas urbanos, 

de forma a prestarem funções complementares. 

Procura promover-se uma identidade associada aos hábitos e costumes da população da 

Península de Setúbal, procedendo à revitalização de actividades, patrimónios e culturas 

tradicionais. 
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A carência de políticas de conservação e de planeamento origina um consumo 

exagerado do solo, criando espaços de vivência que acentuam as desigualdades socio-

territoriais, e problemas de exclusão social. Sem este planeamento operam- 

-se transformações irreversíveis que implicam a perda de recursos agrícolas, 

patrimoniais, espaços rurais e valores ambientais, que são exactamente os factores que 

podem representar uma mais valia para o desenvolvimento a longo prazo da Península 

de Setúbal. 

Uma política de solos equilibrada confere aos municípios a possibilidade de 

estabelecerem relações negociais com os privados, que de outra forma não iriam 

conseguir. Deste modo, é possível executar uma intervenção planeada, preservando as 

unidades de terreno que interessem à autarquia, controlando a especulação imobiliária e 

influenciando a eficácia da execução do planeamento, tanto em termos de modelo 

territorial, como a sua programação no espaço e no tempo. 

Acessibilidades e Transportes 

A integração da Península de Setúbal nos espaços regionais, nacionais e internacionais, 

valorizando a coesão e identidade regional, e a promoção do ordenamento do território e 

da qualidade de vida dos cidadãos, constituem os principais objectivos gerais do Plano a 

que estão associadas directa ou indirectamente as questões mais relevantes no domínio 

das acessibilidades internas e externas da Península de Setúbal. 

Os objectivos estratégicos assumidos no PNDES, com a correspondente tradução em 

programas no sector dos transportes e acessibilidades e em acções (em curso ou 

programadas) para a Península de Setúbal constituem a referência de enquadramento 

para os objectivos específicos que em seguida se enumeram, em função dos diferentes 

níveis geográficos de intervenção. 

Embora de âmbitos temporais de concretização diferenciados, estes objectivos procuram 

traduzir e integrar as diferentes componentes do sistema de transportes da Península de 

Setúbal contribuindo de uma forma integrada para a desejável melhoria do 

funcionamento do sistema. 
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Nível Internacional 

• Assegurar a articulação dos diferentes projectos de infra-estruturas portuárias, 

ferroviárias, rodoviárias e aeroportuárias de grande capacidade previstas para a 

Área Metropolitana de Lisboa; 

• Promover uma maior especialização funcional das várias plataformas portuárias 

numa perspectiva de complementaridade entre os Portos de Lisboa e Setúbal, 

promovendo o conceito Plataforma portuária da Área Metropolitana de Lisboa, 

associado a uma localização diferenciada das infra-estruturas portuárias. 

• Resolver os actuais estrangulamentos de acessibilidade rodoviária aos portos da 

Península de Setúbal (Porto Brandão, Trafaria, Banática e Setúbal); 

• Assegurar boas ligações rodoviárias e ferroviárias da Península de Setúbal ao 

novo aeroporto da OTA, nomeadamente através da conclusão dos itinerários 

complementares ainda em falta; 

• Promover a criação de plataformas logísticas integradas no Sistema Logístico 

Nacional; 

• Construção da próxima travessia física do Tejo a montante do Carregado, por 

forma a completar o anel rodoviário principal nascente à AML, libertando-a 

definitivamente do tráfego de atravessamento N-S, que actualmente congestiona 

a Ponte 25 de Abril e os seus acessos; 

Nível Regional  

• Promover a utilização dos transportes colectivos, garantindo um bom standard 

de qualidade em todos os modos de transporte utilizados, a integração tarifária 

entre os diferentes modos, bem como uma maior diversificação modal; 

• Promover a melhoria das ligações à Margem Norte e das acessibilidades no Arco 

Ribeirinho; 

• Melhorar a articulação do arco ribeirinho com Setúbal; 
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• Melhorar a acessibilidade às áreas de lazer e pontos de interesse turístico, 

designadamente à Frente Atlântica (entre a Costa da Caparica e o Cabo 

Espichel), ao Parque Natural da Arrábida e à Península de Tróia, dando 

preferência a soluções intermodais ambientalmente mais sustentáveis; 

• Desenvolver os estudos de viabilidade técnica e financeira da travessia Algés-

Trafaria, única forma de, a curto-médio prazo resolver os problemas de 

congestionamento na Ponte 25 de Abril; 

• Prosseguir o desenvolvimento do projecto MST até ao Montijo/Alcochete, 

encarando-o como o elemento estruturante da circulação urbana do arco 

ribeirinho do Tejo; 

• Promover uma oferta de TC de qualidade na Ponte Vasco da Gama em 

articulação (tarifária e funcional) com um sistema de Park and Ride (P+R) 

localizado na proximidade da praça da portagem e área de serviço de Alcochete. 

Nível Local  

• Promover a oferta e a utilização de um serviço único de transportes colectivos 

para cada um dos subsistemas urbanos formados pelas cidades de 

Setúbal/Palmela e Montijo/Alcochete; 

• Promover a oferta e a utilização de serviços de transportes colectivos urbanos 

em cada um dos principais contínuos urbanos do arco ribeirinho (Barreiro/Baixa 

da Banheira e Almada/Laranjeiro/Pragal), os quais devem funcionar como um 

complemento do MST e do comboio; 

• Promover a integração funcional e tarifária entre os operadores dos vários 

centros urbanos e dos serviços suburbanos, de forma a eliminar a actual 

proliferação e incoerência dos títulos de transporte em vigor na PS. 

• Melhorar o ambiente urbano das áreas centrais dos principais aglomerados, 

promovendo a resolução dos problemas de ordenamento da circulação e 

implementando uma política de estacionamento que desincentive o uso 
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indiscriminado e abusivo do TI para as deslocações pendulares e o serviço das 

áreas centrais. 

Ambiente 

Em termos ambientais, deverá ser um objectivo estruturante da estratégia a 

promoção do desenvolvimento e o crescimento ambientalmente sustentáveis para a PS, 

de acordo com os princípios definidos para o efeito no relatório Bruntland20 e Agenda 

21 (Earth Summit do Rio de Janeiro, 1992) aplicada ao nível local. Consequentemente, 

deve ser dada preferência aos níveis, formas e localizações no espaço que sejam 

ambientalmente sustentáveis. Tal implicará que deverão ser, tanto quanto possível, 

evitados ou minimizados os impactes sobre os recursos naturais, ao mesmo tempo que 

se promove a qualidade de vida na PS. A qualidade de vida a que nos estamos aqui a 

referir significa que as populações poderão usufruir de um ambiente preservado e 

atractivo, de habitações em número suficiente e com níveis de qualidade minimamente 

dignificantes, de infra-estruturas, serviços e facilidades recreativas e culturais 

apropriadas, de empregos e de oportunidades de desenvolverem novos projectos de 

negócio, especialmente os do tipo win-win. 

É igualmente importante que os objectivos, acções e projectos de desenvolvimento 

ambientalmente sustentáveis definidos no âmbito do PEDEPES evitem a lógica de 

decisão e de intervenção que tem sido a dominante, que é trocar benefícios de 

crescimento de curto prazo por activos ambientais e qualidade de vida das populações, 

sem que esteja previsto qualquer mecanismo que permita compensar os custos externos 

sociais e ambientais gerados por este tipo de intervenção. 

Para garantir a prossecução do objectivo estruturante definido e dar coerência inter-

sistémica ao conceito de sustentabilidade que esteve na base da formulação dos 

Objectivos Específicos da Estratégia de Desenvolvimento do Ambiente deverão ser 

                                                 
20 Brundtland Comission, World Commission on Environment and Development, “Our Common Future”, 
New York, Oxford University Press, 1987: “ Desenvolvimento Sustentável é o Desenvolvimento que 
permite satisfazer as necessidades do presente, sem todavia comprometer a capacidade de as gerações 
futuras satisfazerem as suas”.  
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considerados 10 objectivos gerais essenciais à garantia da qualidade ambiental 

económica e socialmente desejada para o desenvolvimento PS: 

• Planear o crescimento da população residente de forma a definir o limite 

máximo que seja compatível com a minimização dos impactes sobre os recursos, 

nomeadamente, solos, água e floresta (natural e/ou plantada); 

• Maximizar o desenvolvimento potencial das áreas urbanas já existentes e 

orientar os novos focos de desenvolvimento ao longo dos principais corredores 

de transporte, de forma a fomentar o transporte público, a reduzir as distâncias, a 

diminuir as emissões de poluentes para a atmosfera e a reduzir o consumo 

energético; 

• Maximizar as zonas industriais já existentes e controlar as novas zonas 

emergentes, promovendo fortemente a construção e/ou a melhoria das infra-

estruturas de saneamento dos efluentes industriais a nível da drenagem e do 

tratamento, a recolha e deposição dos resíduos sólidos tóxicos e não-tóxicos e 

incentivando a utilização de tecnologias eco-eficientes, pouco consumidoras de 

matérias-primas e de energia e menos poluidoras; 

• Proteger, no sentido estrito, os recursos ambientais que constituam Capital 

Natural Crítico21; 

• Salvaguardar os recursos naturais que constituam Capital Natural Estável22; 

• Equacionar, sempre que possível, o valor do Capital Natural Desejável23, 

durante o processo de tomada de decisão técnica e política; 

                                                                                                                                               
 
21 Consideram-se como Capital Natural Crítico, os atributos ambientais cuja importância obriga à sua 
protecção integral. 
22 Considerou-se como Capital Natural Estável todos os aspectos ambientais que, não sendo críticos, 
desempenham no entanto um papel importante para a sustentabilidade ambiental, pelo que não devem ser 
extintos ou sofrerem danos que provoquem degradações para além de certos limites. 
23 Consideraram-se como Capital Natural Desejável, todos os aspectos ambientais que, não sendo críticos 
em si nem sendo particularmente importantes para garantir a sustentabilidade de algum activo ambiental, 
deverão, no entanto, e sempre que possível, serem objecto de manutenção. A sua sustentabilidade não 
exige a sua conservação, nem a sua compensação, mas exige que o seu valor seja equacionado no 
processo de tomada de decisão. 
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• Reduzir a poluição e o consumo de recursos não-renováveis, nomeadamente, os 

recursos minerais e fomentar o uso sustentável da floresta plantada; 

• Melhorar e incentivar a qualidade de vida nas áreas urbanas, criando espaços 

verdes e de recreio e recuperando os ainda existentes, recuperando os edifícios 

em geral, promovendo as actividades de recreio e de lazer que tenham uma 

estreita relação com os espaços verdes, a cultura e a história locais e o desporto; 

• Recuperar, incentivar e desenvolver todas as actividades económicas baseadas 

em processos produtivos e tecnologias tradicionais, agrícolas, pecuárias e 

piscícolas; 

• Incentivar os projectos económicos do tipo win-win, ou seja, projectos que sejam 

simultaneamente eco-eficientes e geradores de mais-valias e de empregos. 

Para além destes objectivos gerais devem ser considerados os seguintes objectivos 

específicos visando a conservação, manutenção e melhoria do estado de 

sustentabilidade dos recursos ambientais explicitados nas fases de Caracterização e do 

Diagnóstico Prospectivo.  

Água 

• contribuir fortemente para a sustentabilidade do recurso água e do respectivo 

ambiente: as captações com origem no aquífero não devem ultrapassar um limite 

máximo diário compatível com a capacidade de sustentação deste recurso; a 

água das linhas superficiais deve atingir, no mínimo, um nível de qualidade 

compatível com o uso das águas para fins agrícolas; as águas marinhas devem 

manter o nível de qualidade compatível com a sustentabilidade dos espécimes 

selvagens que suportam e com as exigências da aquicultura; as águas dos 

estuários devem ter um nível de qualidade mínimo, compatível com a 

sustentabilidade da biodiversidade que contêm. 

Na medida em que se prevê: 
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� o aumento da procura de água para consumo humano (crescimento da 

população residente; crescente necessidade de água para a agricultura 

intensiva de regadio; fomento do turismo); 

� diminuição do valor médio da precipitação e o agravamento da 

irregularidade da sua distribuição ao longo do ano (são de recear as 

situações de ocorrência de chuvadas fortes e concentradas, com 

ocorrência de cheias, alternadas com períodos de seca e estiagem) para a 

PS; 

� dificuldades crescentes com a manutenção dos ecossistemas marinhos, se 

se continuar a verificar a pressão sobre estes recursos para fins de recreio 

e de turismo e como receptáculos de efluentes urbanos; esta pressão está 

também intimamente ligada ao aumento das acessibilidades ao litoral, 

especialmente dos transportes privados, e com a pressão urbanística para 

2ª habitação; 

Sendo a Água um recurso que apresenta uma elevada sensibilidade à poluição 

(como é o caso do aquífero, das linhas de água superficiais e dos estuários) e à 

salinização (no caso do aquífero) e face às previsões socio-económicas e 

climatéricas, devem-se criar as condições necessárias para que o sistema 

hidrológico da PS desempenhe as suas tarefas naturais. A prevenção é uma das 

melhores formas de fazer face às necessidades crescentes de água, sem que se 

ponha em risco a sustentabilidade do sistema. Para isso é necessário: desviar as 

pressões do crescimento das áreas onde se verifique serem necessários recursos 

adicionais, que não possam ser fornecidos dentro de uma escala temporária 

adequada; tomar medidas que eliminem, diminuam e/ou previnam a poluição 

marinha e a dos estuários, a das linhas de água e a do sistema aquífero; tomar 

medidas que reduzam ao mínimo as perdas de água, extremamente elevadas, que 

actualmente se verificam nas redes de captação e de distribuição de água, em 

toda a PS.  
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Com este objectivo específico pretende-se assim racionalizar o uso sustentável 

dos recursos hídricos da PS, satisfazendo as necessidades actuais e futuras de 

procura de água, num contexto climatérico de pluviosidade irregular, 

tendencialmente seco, e evitando rupturas irreversíveis nos hidro-sistemas, 

principalmente o subterrâneo. Não é demais insistir para a necessidade imperiosa 

de uma boa gestão deste recurso, principalmente se a PS pretende apostar na 

diversificação da sua base económica, dinamizando sectores que têm na água um 

dos seus principais inputs de produção como a agricultura intensiva, o recreio e 

o turismo, a pesca e a aquacultura. Também não será demais insistir para o facto 

de que os sistemas hídricos da região são um dos suportes básicos da sua riqueza 

natural e que esta, desde que usada de forma a não gerar conflitos com a política 

de conservação, constitui um dos trunfos da PS para desenvolver uma eventual 

aposta no turismo integrado e ambientalmente sustentável. 

• proteger os novos focos de crescimento dos riscos de cheias e/ou de 

desabamentos e proteger os focos já existentes dos efeitos que os novos focos 

têm sobre os regimes hidrológicos e a estabilidade do litoral. 

Pretende-se fazer uma prevenção estruturada deste tipo de acontecimentos, no 

sentido de diminuir os impactes negativos que têm nas vidas das populações, na 

economia regional e nacional  e contribuir para a protecção dos regimes 

hidrológicos naturais, cuja dinâmica é fundamental para a conservação dos 

recursos hídricos. 

Património Natural, Paisagem (natural, semi-natural, rural e urbana) e Solo 

• conservar, manter e melhorar as áreas naturais em geral, especialmente as que 

são objecto de medidas de conservação, nacional e internacional: 

� conservar as Áreas Nucleares de Conservação, as quais estão quase 

totalmente integradas nas áreas classificadas pela legislação nacional e 

internacional; que deverão ser consideradas como Capital Natural 

Crítico, proibindo definitivamente todas as actividades humanas que não 
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tenham a ver com educação ambiental, investigação ou actividades 

económicas primárias tradicionais; 

� considerar como Capital Natural Estável todas as zonas naturais que 

integrem endemismos e/ou que contribuam para a conservação das áreas 

conservadas, 

� controlar as actividades de crescimento que impliquem danos sobre o 

Capital Natural Crítico, variando o grau e o tipo de controlo consoante a 

actividade, o tipo e a dimensão do dano e a importância da área natural 

que será afectada, 

� tomar medidas que diminuam os efeitos sobre estas áreas provocados 

pelos impactes negativos das opções de crescimento adoptadas no 

passado. 

• proteger e fomentar as paisagens, lugares e elementos socio-culturais da região, 

que apresentem carácter único no país e no mundo e/ou sejam classificadas 

como Capital Natural Socialmente Crítico. 

• proteger, manter e dinamizar a floresta, especialmente os montados da PS. Os 

montados devem ser classificadas como Capital Natural Estável. 

• melhorar a qualidade do ambiente urbano e das suas partes integrantes, tais 

como estradas, ruas, praças e outros espaços urbanos e edifícios. Com este 

objectivo, pretendem-se criar as condições necessárias que permitam melhorar a 

qualidade de vida das populações e sustentar uma estratégia de desenvolvimento 

do turismo integrado. 

Estes três últimos Objectivos Específicos são justificados pelos seguintes 

factores: 

� Grande riqueza biológica e paisagística do Património Natural da PS: 3 

Sítios de Ramsar, 2 Reservas Naturais, 4 Sítios da Lista Natural de 

Sítios, Directiva Habitat’s, 5 Zonas de protecção Especial, Directiva 

Aves, 5 Biótopos Corine, 3 IBA, 3 Sítios no Inventário MedWet, 1 
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Parque Natural, 1 Sítio Classificado, 1 Reserva Bio-Genética, 3 Reservas 

Integrais, 1 Gift to the Earth, 1 Área de Paisagem Protegida, várias zonas 

de Capital Natural Estável; 

� Existência de risco elevado e elevado potencial de risco não apenas para 

o Capital Natural Estável, mas também para o Capital Natural Crítico, 

com especial relevo para o que é objecto de maior protecção, natural e 

internacional; são múltiplas e variadas as causas que estão por detrás 

destes riscos, mas salienta-se sobretudo as pressões da construção de 

habitação (1ª e 2ª residência) e de zonas industriais, do recreio e do 

turismo, da agricultura e da indústria extractiva. 

� Poucos solos RAN, grande potencial florestal especialmente em 

montados de sobro, sobrevivência de focos de actividades tradicionais 

agrícolas e pecuárias de grande importância socio-económica, mas 

desaparecimento de outras (laranjais); a prática crescente da agricultura e 

da pecuária em regime intensivo não é sustentável ambientalmente, para 

além de contribuírem para a diminuição do stock bio-genético da região; 

� Comportamentos e práticas dos agentes, públicos e privados, da 

administração local e central, não adaptados e/ou mal adaptados à 

implementação do conceito de desenvolvimento ambientalmente 

sustentável; 

� Grande desordenamento do território o que, para além de ter impactes 

negativos directos e indirectos sobre o ambiente, também os tem a nível 

social e económico (entre outras, o desordenamento do território é causa 

directa da diminuição da capacidade competitiva das zonas urbanas da 

PS face às da AML e constitui um factor extremamente negativo, se a PS 

resolver optar por uma estratégia que inclua o desenvolvimento do 

turismo integrado); 

� Os novos centros urbanos caracterizam-se pela falta de estruturação e 

desordenamento; os centros históricos dos antigos centros urbanos, na 
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sua generalidade, têm vindo a sofrer um processo de degradação 

sustentada, sem que sejam alvo de medidas e de políticas estruturantes 

que os recuperem e utilizem,  não apenas para reforçar a identidade 

cultural das respectivas cidades e vilas e melhorar a qualidade de vida, 

mas também para os usar como input  fundamental no fomento de 

actividades socio-culturais, que dinamizarão o recreio e o turismo 

integrado. 

� Há actividades económicas directamente responsáveis pela degradação 

do Capital Natural Crítico (indústrias extractivas e cimentos). 

Ar 

• melhorar a qualidade média actual do ar na PS diminuindo os actuais focos 

concentrados de poluição e criar condições para que essa melhoria seja 

sustentável a prazo. 

Este Objectivo Específico é justificado pelos seguintes factores: 

� Existem locais onde os valores das emissões de poluentes são superiores 

aos dos valores limite, especialmente nas zonas industriais do 

Barreiro/Seixal e de Setúbal e nas zonas urbanas, tendo como causas 

directas o trânsito rodoviário intenso e caótico; 

� O método usado na PS para a medição da qualidade do ar é deficiente, e 

não permite aferir da qualidade do ar duma forma sistemática e 

estruturada; 

� Prevê-se um agravamento da qualidade do ar, especialmente nas zonas 

urbanas, se  se continuar a apostar no modelo de desenvolvimento 

centro/periferia, que tem favorecido os transportes privados rodoviários 

em detrimento de uma política estruturada e diferenciada de transportes 

públicos, que dê prioridade às componentes de transporte ferroviário e 

fluvial e não, apenas, do transporte rodoviário. 
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Pretende-se, neste domínio, melhorar a qualidade do ar e, logo, promover a 

melhoria da qualidade de vida das populações pela diminuição de doenças 

respiratórias; a melhoria da produtividade do trabalho; tornar a PS mais atractiva 

para o recreio e o turismo; reduzir da dependência energética nacional e a 

reduzir o défice orçamental do sector da saúde. 

Águas de Abastecimento 

Apesar da situação existente na região da Península de Setúbal ser bastante satisfatória 

no que diz respeito ao grau de cobertura das populações com sistemas de distribuição de 

água, existem situações críticas, em termos da qualidade do serviço, das quais se 

salientam: 

• qualidade da água servida às populações; 

• fiabilidade e segurança de fornecimento; 

• rendimento dos sistemas de abastecimento. 

O incremento qualitativo do nível de atendimento passará por melhorar os aspectos atrás 

referidos (qualidade, fiabilidade, segurança e rendimento dos sistemas de 

abastecimento). 

O objectivo principal será o de elevar os níveis de atendimento das populações, por 

sistemas de abastecimento de água, para valores próximos dos 95%, que deverá ser 

acompanhado pela sensibilização dos consumidores para o valor da água distribuída e 

para a necessidade da sua utilização racional. 

Para que este objectivo seja alcançado há que efectuar as seguintes reabilitações e 

melhorias: 

• novas origens de água, de forma a reduzir o risco dos sistemas em termos de 

poluição e avarias; 

• garantia da quantidade, preservação e promoção da qualidade da água nas 

origens; 



 

Plano 

 

       

222

• adequação e/ou recuperação de estações de tratamento, de modo a serem 

satisfeitas as exigências de qualidade fixadas nos diplomas legais; 

• melhoria dos sistemas de adução, armazenamento e distribuição, para que a água 

a distribuir não seja contaminada; 

• melhoria dos sistemas de monitorização e controlo da qualidade da água nos 

sistemas de abastecimento, desde a produção até à distribuição; 

• redução das perdas de água em sistemas de distribuição e, concomitantemente, 

em muitos casos, substituição de canalizações degradadas, que afectam a fluidez 

do abastecimento e agravam os custos energéticos e redução dos consumos não 

facturados; 

• existência de planos de emergência, de modo a garantir os serviços mínimos dos 

sistemas de abastecimento de água às populações. 

É importante notar que o indicador “rendimento dos sistemas de abastecimento de água” 

está relacionado com as elevadas perdas de água e consumos não facturados, os quais 

englobam: 

• fugas de água em cada um dos componentes do sistema; 

• parcelas de água não recuperadas nos processos de tratamento; 

• água retirada do sistema através de ligações clandestinas; 

• água usada de forma legal, mas não sujeita a contagem. 

Assim, para a redução de volumes não facturados, a estratégia passará por: 

• eliminação sistemática de ligações clandestinas; 

• instalação de ligações com contadores em pontos de abastecimento colectivo, em 

bairros degradados; 

• instalação de ligações domiciliárias, naturalmente com contadores, na 

recuperação de bairros degradados; 
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• densificação da instalação de contadores em ramais de alimentação de usos 

públicos camarários. 

Em resumo, para atingir o nível de atendimento, em sistemas de abastecimento de água, 

de 95%, há que promover a melhoria da qualidade do serviço prestado às populações; 

adoptar soluções integradas, sempre que estas se mostrem técnica, económica e 

ambientalmente mais vantajosas; implementar soluções empresariais de gestão dos 

sistemas e, por último, estabelecer tarifas equilibradas para os utentes destes serviços 

públicos. 

Águas Residuais 

Como objectivo do plano neste domínio propõe-se o aumento dos níveis de 

atendimento, em sistemas de drenagem e tratamento, para valores próximos dos 90%. 

O incremento dos níveis de atendimento e, consequentemente a avaliação da qualidade 

do serviço em cada um dos concelhos, terá de considerar: 

• tipo de rede de drenagem; 

• idade da rede; 

• presença de águas residuais industriais; 

• existência de ETAR; 

• adequabilidade do grau de tratamento, sensibilidade do meio receptor e aos seus 

usos actuais e potenciais. 

Desde já sabe-se que, no que diz respeito aos processos de tratamento das águas 

residuais, estes carecem de uma reavaliação, face à legislação que classifica de “Zona 

Sensível” os Esteiros da Margem Sul do Estuário do Tejo. Propõe-se a reavaliação 

destes sistemas cujas descargas, segundo o D.L. n.º 152/97, de 18 de Junho, deverão ser 

submetidas a tratamento terciário (remoção de nutrientes). 

Para atingir o nível de atendimento em sistemas de drenagem e tratamento de águas 

residuais de 90%, há que intervir nos factores referidos, da seguinte forma: 
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• relativamente às redes de drenagem, há que promover a sua reabilitação e a 

transformação das redes de tipo unitário em tipo separativo; 

• nos sistemas de tratamento, é vital a sua reabilitação, de forma a apresentar um 

funcionamento eficiente, para além da construção de novas estações de 

tratamento de águas residuais de características e capacidade técnica adequadas; 

• ainda em relação aos sistemas de tratamento, há que ampliar o grau de 

tratamento das ETAR em zonas sensíveis para o terciário e, no geral, no mínimo 

para secundário; 

• por último, foca-se a necessidade de implementar planos de emergência para 

garantir os serviços mínimos dos sistemas de drenagem e tratamento de águas 

residuais às populações. 

Resíduos Sólidos Urbanos 

A gestão sustentável de resíduos, só é possível se se proceder à criação de infra-

estruturas que permitam a prevenção, reutilização e valorização dos resíduos 

produzidos, de modo a que, a longo prazo, se reduza a quantidade de resíduos 

conduzidos a destino final. 

Com base na análise efectuada no Diagnóstico Prospectivo, ao nível da qualidade do 

serviço, verificam-se deficiências no que respeita a viaturas de recolha, principalmente 

no concelho do Barreiro, onde a frota tem cerca de 16 anos e no de Sesimbra, onde não 

existem viaturas de reserva. 

A nível de monitorização dos gases gerados nos aterros sanitários existentes na 

Península de Setúbal, não existem dados que permitam concluir que estas análises se 

realizam. 

Por último, foca-se o facto da carência de pessoal ser um dos principais problemas 

referidos pela generalidade dos técnicos municipais, situação que necessita de 

intervenção. 
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Segundo o “Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos” (PERSU), as principais 

orientações são as seguintes: 

• erradicação total das lixeiras; 

• redução da produção de R.S.U.; 

• reforço da recolha selectiva e reciclagem multimaterial; 

• reforço da valorização orgânica e energética dos R.S.U.; 

• implantação de soluções de destino final de resíduos inertes e não valorizáveis. 

Também, face à directiva 1999/31/CE, de 26 de Abril de 1994, relativa à deposição dos 

resíduos em aterro, haverá necessidade de desviar o fluxo de resíduos ricos em matéria 

orgânica do aterro, devendo adequar-se os sistemas que assentam só neste tipo de 

tratamento, completando-os com instalações de valorização orgânica. Com este 

objectivo, há que implementar recolhas selectivas na origem, ampliar e incrementar os 

sistemas de recolha selectiva multimaterial já existentes, valorizar outro tipo de resíduos 

(como monstros, resíduos de construção e demolição, etc.), criar unidades de 

valorização orgânica (Compostagem e Digestão Anaeróbia), unidades de valorização 

energética (Processos de Incineração) e aproveitar o biogás produzido nos aterros. 

Com base nestas referências e no descrito atrás, propõe-se a promoção dos níveis de 

atendimento dos sistemas de recolha e tratamento para valores da ordem dos 95%. 

Para obtenção destes níveis de atendimento é fundamental conseguir a confiança das 

populações, facultando-lhes no terreno, em estreita colaboração com as autarquias, um 

esclarecimento das situações, distinguindo claramente lixeiras de aterros sanitários, 

mitigando sensações de "imposição" e substituindo a ideia de "vitimização". Há que 

promover acções de esclarecimento junto dos cidadãos e dos sectores de actividade 

económica, de modo a fornecer o incentivo a uma correcta gestão dos resíduos 

produzidos e de programas de acção específicos, de forma a educar as populações para a 

redução da produção de resíduos. 

A concretização destes níveis de atendimento passa pelas seguintes intervenções: 
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• avaliação das características dos resíduos recolhidos e das quantidades 

produzidas através da implementação de sistemas de monitorização na recolha; 

• renovação das frotas de recolha; 

• aumento do rendimento dos processos de tratamento por incremento da recolha 

selectiva e da reciclagem; 

• minimização do impacte ambiental através da selagem e recuperação das lixeiras 

existentes, da implementação de sistemas de monitorização nos aterros sanitários 

e lixeiras desactivadas e ainda com a selagem dos alvéolos já esgotados, no caso 

dos aterros que se encontram em exploração; 

• valorização dos resíduos de embalagens, através da criação de sistemas de 

reutilização e reciclagem; 

• construção e finalização de infra-estruturas de valorização e tratamento dos 

resíduos; 

• criação de unidades de valorização orgânica e energética; 

• instalação de sistemas de aproveitamento de biogás, em aterros sanitários, 

sempre que se justifique por razões económicas. 

9.2. Eixo estratégico 2 – Promoção da coesão do tecido social da PS 

No âmbito do Eixo estratégico 2 - Promoção da coesão do tecido social da PS – 

pretende-se desenvolver um conjunto de actuações nos domínios da saúde, da acção 

social, da cultura e do desporto, articuladas em torno dos seguintes domínios de 

intervenção: 

a) Promover a coesão social – combate à exclusão, multiculturalidade, apoio a grupos 

sociais vulneráveis; 

b) Assegurar boas condições materiais de vida – habitação, equipamentos e serviços 

colectivos, acessibilidade/mobilidade interna ao centro urbano e à região; 
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c) Promover o lazer e o usufruto cultural – equipamentos, animação recreativo-

cultural, cultura popular vs erudita; 

d) Promoção da cidadania e da participação. 

Os objectivos gerais das intervenções visando a promoção da coesão social são: 

• Adequação das actividades e equipamentos sociais, culturais e desportivos às 

transformações socio-demográficas em curso e aos novos problemas sociais; 

• Reforço dos equipamentos colectivos passando para uma segunda geração de 

necessidades; 

• Combate directo e inovador às formas de exclusão social mais gritantes; 

• Implementação de novas formas de gestão regional e reforço de identidades 

regionais positivas. 

Estes objectivos gerais serão prosseguidos por intervenções nos vários domínios 

identificados acima. 

Na área da acção social, os princípios estratégicos das actuações propostas são os 

seguintes: 

• Articular com maior sintonia as iniciativas públicas e privadas de forma a 

rentabilizar os equipamentos existentes; 

• Intervir sempre que possível no âmbito de políticas regionais integradas 

(segurança social, saúde, educação, formação, etc.); 

• Basear a intervenção num conhecimento científico dos problemas e avaliar os 

resultados das intervenções de forma sistemática. 

Em termos de objectivos a atingir neste domínio: 

• Estruturação de políticas integradas regionais de acção social através da criação 

de um Grupo de Intervenção Permanente de Acção Social; 

• Alargamento dos equipamentos e serviços de apoio a idosos, pessoas 

dependentes e primeira infância; 
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• Dar prioridade na intervenção a zonas de forte marginalidade e exclusão social; 

• Dar prioridade à infância e juventude e a políticas de apoio à inserção familiar 

dos grupos etários mais jovens; 

• Diversificar e inovar o tipo de equipamentos adaptando-o às necessidades 

actuais. 

Na área da cultura, os princípios estratégicos são: 

• Equilibrar as intervenções de curto prazo e de efeito imediato com intervenções 

de médio e longo alcance, nomeadamente através da formação de artistas locais 

e escolas de formação artísticas; 

• Não privilegiar qualquer área ou forma de expressão cultural de modo a adequar 

a oferta à grande diversidade de gostos e manifestações culturais; 

• Fazer ofertas culturais de qualidade que tenham funções pedagógicas e que 

gerem novas (outras) procuras. 

Assumem-se como objectivos nesta área: 

• Promover a imagem da Península de Setúbal como uma área culturalmente 

dinâmica e diversificada através da criação articulada de equipamentos regionais 

de ensino de artes e de lazer; 

• Apoiar a criação de instâncias regionais de discussão e divulgação das 

actividades culturais locais, regionais e nacionais que, de forma organizada, 

promovam a imagem cultural da Península;  

• Divulgar com visibilidade, organização lógica e científica as formas de 

expressão cultural e o património natural, arqueológico, arquitectónico e 

sociocultural local; 

• Apoiar o movimento associativo, nomeadamente na oferta de novas formas de 

expressão e produção cultural. 
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Na área do desporto, os princípios estratégicos são: 

• Equilibrar as intervenções de curto prazo e de efeito imediato com intervenções 

de médio e longo alcance; 

• Sempre que possível, articular as políticas de fomento do desporto com os 

equipamentos escolares; 

• Fomentar a oferta de actividades físicas e desportivas de âmbito local a 

praticantes não federados, isto é, para a população em geral; 

• Não privilegiar qualquer área ou forma de expressão desportiva de modo a 

adequar a oferta à grande diversidade de gostos e manifestações desportivas; 

• Fazer ofertas de qualidade que tenham funções pedagógicas e que gerem novas 

(outras) procuras; 

• Privilegiar uma relação de parceria entre as iniciativas públicas e as do tecido 

associativo local. 

As intervenções neste domínio visam prosseguir os seguintes objectivos: 

• Priorizar a oferta desportiva alargada aumentando a qualidade, quantidade e 

diversidade actualmente existentes aumentando a população com práticas 

desportivas nomeadamente entre os jovens e mulheres; 

• Garantir um maior envolvimento da administração central na criação de uma 

relação efectiva entre desporto e escolas (prática desportiva escolar no ensino – 

do pré-escolar ao secundário – em espaços apropriados); 

• Articular as políticas desportivas regionais através de Plano Desportivo Regional 

de médio prazo, de articulação inter-municipal e com a participação do 

associativismo local; 

• Qualificar os recursos humanos, nomeadamente, direcções desportivas e pessoal 

de enquadramento nas várias modalidades; 
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• Melhorar a rentabilização (social e económica) dos equipamentos desportivos 

públicos, nomeadamente através do incremento da coordenação inter-municipal. 

As intervenções a desenvolver na área da saúde serão orientadas pelos seguintes 

princípios estratégicos: 

• Rentabilizar (social e economicamente) os equipamentos e serviços de saúde 

existentes articulando-os e tendo uma actuação planeada e avaliada; 

• Reforçar os mecanismos de gestão integrada do sistema (com reforço dos 

cuidados primários de saúde); 

• Privilegiar os trabalhos de interface com outras políticas sociais. 

Os objectivos a atingir são: 

• Modernização das formas de gestão integrada nomeadamente através do apoio à 

gestão integrada das áreas de saúde de Almada, Barreiro e Setúbal integrando 

todas as valências; 

• Apoio à instalação da escola de saúde e a um ensino qualificado acima da média; 

• Reforço dos serviços de retaguarda para idosos e doentes terminais; 

• Reforço das estruturas de tratamento das toxicodependências. 

9.3. Eixo estratégico 3 – Reforço da capacidade do tecido empresarial 

Constitui igualmente um elemento fundamental na estratégia de desenvolvimento a 

criação de condições para uma capacidade sustentável de criação de riqueza. Surge 

assim o Eixo estratégico 3 - Reforço da capacidade do tecido empresarial, que visa o 

reforço do dinamismo do tecido empresarial tendo em vista a internacionalização da 

economia regional e a densificação das relações em rede dos agentes económicos locais, 

requisito indispensável ao sucesso da aposta na internacionalização. 

As actuações a desenvolver com estes objectivos implicarão intervenções nos seguintes 

domínios: 
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a) Promover a organização em cluster dos segmentos de especialização 

regional (gestão de sistemas de incentivos, IDE negociado, dinamização de 

redes de cooperação empresarial); 

b) Dinamizar a integração do tecido empresarial regional em redes de 

cooperação (logística, produção, comercialização, promoção comercial, 

internacionalização, inovação,...); 

c) Aprofundar a internacionalização da economia regional (infra-estruturas de 

internacionalização, logística, marketing territorial, cooperação 

institucional-empresarial); 

d) Promover, apoiar e qualificar a pequena iniciativa empresarial 

(identificação de oportunidades de negócio, apoio financeiro ao 

investimento, estruturas organizacionais de acolhimento e apoio técnico ao 

empresário, difusão de informação estratégica, ...). 

Orientações, Linhas de Actuação e Apostas Estratégicas: Identificação de Clusters 

Regionais de Elevado Potencial Competitivo 

Qualquer modelo global de desenvolvimento estratégico da Península de Setúbal terá 

que passar por uma afirmação competitiva da região no seio da Área Metropolitana de 

Lisboa, a que pertence, como pólo urbano e económico autónomo, detentor da sua 

própria identidade regional, valorizando-se, nomeadamente, os seus recursos 

endógenos, a sua centralidade e o seu potencial papel de agente de intermediação na 

ligação de Lisboa ao Sul do país, por um lado, e no eixo, crescentemente relevante num 

contexto de progressiva integração ibérica, de Lisboa a Madrid, por outro. 

Os objectivos estratégicos do modelo a definir deverão ser, no essencial, os seguintes: 

• Valorização dos recursos endógenos; 

• Reconfiguração do perfil de especialização sectorial, favorecendo a emergência 

e desenvolvimento de novos “clusters” de actividades e o ajustamento estrutural 

dos já existentes; 



 

Plano 

 

       

232

Como suas questões chave, emergem os seguintes desafios: 

• A transformação da especialização sectorial; 

• A informação, participação activa e concertação entre todos os agentes 

relevantes representativos dos interesses da região; 

• O reforço da sociedade civil; 

• A concentração e enriquecimento de um número muito significativo de 

actividades de suporte para dinamizar os pólos industriais existentes em 

articulação com o reordenamento do arco ribeirinho (novas estruturas de 

descentralização do que existe na margem norte do Tejo - unidades com pólos 

científicos e técnicos); 

• A ligação do sistema de ensino e de formação profissional, das infra-estruturas 

científicas e tecnológicas e de todos os outros serviços de suporte às actividades 

económicas do tecido empresarial; 

• Potenciar os efeitos de arrastamento do IDE estruturante, não só em termos de 

fluxos produtivos gerados, como também ao nível da formação de competências, 

de capacidades tecnológicas e de know-how; 

• Apoio à criação de PME que explorem novos factores competitivos e 

competências existentes na região, no quadro de uma aposta sustentada na 

qualidade, inovação e diferenciação e da capacidade de resposta rápida da oferta; 

• A alteração do modelo de desenvolvimento da PS da transformação ou 

montagem de produtos para a “internalização de know-how na concepção e 

distribuição”, produzindo avanços significativos na cadeia de valor da produção 

nacional; 

• Coordenação das políticas sectoriais ao nível regional; 

• Potenciar a atractividade da região, melhorando a sua relação com o meio 

ambiente, as acessibilidades e a qualidade e sofisticação da vida urbana. 
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Especial atenção irá ser dada ao primeiro grande desafio apontado, o da reconfiguração 

e diversificação do perfil de especialização produtiva. Este deverá englobar as seguintes 

transformações: 

1. Alargamento da cadeia de valor nas fileiras automóvel/material de transporte e 

turismo/lazer 

O Turismo/Lazer, tendo em conta a panóplia de recursos da região (que englobam o 

binómio sol-praia, golfe, paisagem, património cultural e arqueológico, gastronomia, 

eventos desportivos, entre outros), constitui, sem dúvida, um eixo estratégico a 

desenvolver, apesar de ainda se encontrar numa fase incipiente, com constrangimentos a 

ultrapassar, o que gera um sentimento de existência de recursos turísticos, mas de 

escassez de “produtos turísticos”. 

Neste sentido, a orientação estratégica de desenvolvimento do sector turístico na 

Península de Setúbal pode passar pela aposta na construção de um sector diversificado, 

gerador de valor, de modo a impulsionar actividades quer a montante, quer a jusante do 

turismo, e dirigido a nichos de mercado exigentes e sofisticados por oposição a uma 

opção exclusiva por turismo massificado e de baixo valor acrescentado, valorizando, 

por exemplo, o espaço náutico, o turismo de habitação, o turismo ambiental e cultural, a 

criação de uma simbiose entre o habitante local e o turista por via das pousadas, 

apostando nas actividades de lazer, de forma a evitar a sazonalidade inerente ao binómio 

sol-praia. 

Não queremos com isto dizer que o sol-praia deixou de ser importante; deve-se, 

contudo, apostar na promoção deste produto evitando a lógica tradicional de 

massificação, complementando-o com a criação de novos produtos turísticos alicerçados 

nos restantes recursos disponíveis. 

A promoção dos produtos turísticos deve assentar não só, e obviamente, na preservação 

natural dos recursos, na superação da desorganização do espaço florestal, na 

ultrapassagem dos problemas de ordenamento do território e na salvaguarda da 

identidade da paisagem, assegurando uma integração harmoniosa entre os espaços 

agrícolas, industriais, florestais e turísticos, como também no aproveitamento da 
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proximidade a Lisboa, no sentido de uma aposta forte e sustentada no mercado interno, 

uma vez que o papel da “segunda habitação” pode assumir uma importância 

considerável, desde que proporcionando produtos turísticos nos quais a metrópole de 

Lisboa se encontra insuficientemente dotada. 

Neste ponto, haverá que salientar a necessidade de se promover um reordenamento 

substancial da actividade industrial, concentrando-a nos diversos parques industriais 

existentes, desde que devidamente qualificados para o efeito, favorecendo-se, com isso, 

o ordenamento global deste território, a qualificação da vida urbana e a dinamização e 

sofisticação do sector terciário. 

A articulação do turismo com as políticas de ordenamento do território, a aposta na 

formação, a cooperação entre entidades públicas e privadas e o desenvolvimento 

empresarial poder-se-ão assumir como vectores chave da qualificação, diferenciação e 

marketing do turismo na Península de Setúbal. 

Na Fileira Automóvel, torna-se cada vez mais relevante que as empresas fabricantes de 

componentes ascendam na cadeia de valor destas actividades, de forma a posicionarem-

se, crescentemente, como fornecedores de primeira linha, de sistemas, subsistemas e 

módulos complexos e integrados de componentes, acompanhando de perto os 

movimentos estratégicos de globalização dos grandes fabricantes, na exacta medida da 

sua forte e crescente interacção com estes, e a terem uma intervenção efectiva nos 

próprios processos de concepção e design dos modelos e de fabricação dos automóveis, 

alargando, deste modo, o perfil das suas competências. 

A obtenção de níveis superiores de flexibilidade e de capacidade de resposta tornam-se 

impreteríveis para acompanhar o processo de just-in-time imposto. Torna-se crucial para 

o sector o desenvolvimento de capacidades tecnológicas e uma aposta na especialização 

da mão-de-obra, e, assim sendo, face às carências de pessoal técnico especializado, 

sentidas nas oficinas de reparação, seria importante valorizar a criação de uma maior 

interligação entre o ensino tecnológico/técnico e o meio empresarial, assegurando a 

formação de competências técnicas específicas necessárias à indústria automóvel. 
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2. Aproveitamento da experiência acumulada nas fileiras metálica, nomeadamente 

com a actividade da siderurgia, e automóvel, enriquecendo-a com o 

desenvolvimento competitivo da fileira eléctrica/electrónica, para afirmar e 

consolidar as indústrias de componentes para automóveis e de bens de 

equipamento/intermédios 

3. Ascensão na cadeia de valor no “cluster” florestal, contemplando uma integração 

crescente pasta/papel, um maior dinamismo nas exportações de derivados de 

madeira e cortiça, nomeadamente de produtos de maior complexidade técnica, e o 

desenvolvimento dos serviços de suporte destas actividades 

4. Reforço continuado das produções agrícolas e silvícolas específicas e 

ecologicamente sustentáveis (vinhos, olivicultura, hortofruticultura, floricultura, 

silvicultura – pinho e cortiça) 

5. Consolidação do sector pesqueiro, ultrapassando as vulnerabilidades existentes a 

jusante, ao nível da colocação dos produtos nos mercados e da insuficiente ligação 

à indústria transformadora, a montante, em termos da qualidade das águas costeiras 

e, sobretudo, dos estuários e da preservação do pescado, e em termos de 

apetrechamento técnico, e aproveitando as oportunidades decorrentes do 

desenvolvimento da aquicultura 

6. Gestão articulada dos portos de Lisboa, Setúbal, Sesimbra e Sines com 

autonomia e objectivos próprios, e aproveitamento da capacidade disponível, 

em Setúbal, de movimento a nível dos tráfegos roll-on e roll-off e carga 

fraccionada, com cerca de 87% do movimento nacional, e ao nível de terminais 

especializados e áreas de expansão, apostando na localização na Península de um 

grande pólo logístico nacional (Marateca-Pegões) 

7. Dinamização de actividades geradoras de empregos, nomeadamente nas áreas 

dos serviços às empresas (financeiros, informáticos, comunicação e imagem, 

formação, etc.), dos serviços às famílias (educação e formação, cultura, saúde, 

comunicações e audiovisuais, financeiros, viagens e entretenimento, de apoio à vida 

doméstica, etc.) e dos serviços de gestão ambiental. 
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Definição de Linhas de Actuação/Instrumentos de Concretização das Opções 

Estratégicas 

A afirmação competitiva da Península de Setúbal nos núcleos regionais em que se 

insere e no seio da economia nacional e global e da sua identidade regional está 

dependente, em grande medida, do surgimento de agentes económicos com vocação 

para protagonizarem estratégias efectivas de desenvolvimento regional e sinergias de 

iniciativas e estratégias, públicas e privadas, envolvendo processos específicos de 

intervenção e concertação, onde a compatibilização e integração de objectivos de 

natureza económica, social e cultural faz o seu caminho. 

Enquadra-se neste contexto a criação de uma estrutura ou a dinamização de uma já 

existente que fomente a informação, participação activa e concertação entre todos os 

agentes relevantes representativos dos interesses da região, favorecendo, 

crescentemente, a adopção de uma posição comum, que se preocupe, 

fundamentalmente, com os problemas do desenvolvimento competitivo da região, na 

sua globalidade e transversalidade. 

Esta estrutura, alicerçada em formas enriquecidas de parceria entre instituições públicas 

e privadas, deverá aglutinar os diversos agentes com interesse na região, numa lógica de 

voz ‘unida’ e de lobbying potenciadora de uma posição e participação mais fortes em 

tudo o que tem que ver com o desenvolvimento competitivo da região no seio da 

economia regional mais alargada de Lisboa e Vale do Tejo, da economia portuguesa e 

dos mercados internacionais, e de uma maior eficácia e eficiência na gestão e tramitação 

dos processos que envolvam os diferentes agentes da região, e que englobaria, ao nível 

do seu Conselho Consultivo, representantes dos Órgãos Regionais, Câmaras 

Municipais, institutos públicos de apoio ao desenvolvimento, como o IAPMEI e ICEP, 

associações empresariais e regionais, outras infra-estruturas de suporte às actividades 

económicas e empresas, que orientava estrategicamente a estrutura executiva desta 

realidade, cuja criação/dinamização pode ser estimulada com base num aproveitamento 

efectivo das oportunidades abertas, a este nível, pelo III Quadro Comunitário de Apoio. 
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Esta estrutura deveria ser chamada a desempenhar, designadamente, as seguintes 

funções: 

• Promoção da criação de novos instrumentos financeiros de base regional e 

reforço/reconversão dos já existentes, na base da emergência de formas 

renovadas e efectivas de parceria entre empresas e instituições públicas e 

privadas de apoio ao desenvolvimento regional, visando, acima de tudo, 

melhorar as condições de financiamento por parte das empresas e a partilha de 

riscos e custos associados à realização de investimentos de médio e longo prazo 

e ao surgimento de novas iniciativas em áreas de forte potencial de crescimento, 

vocacionados para a promoção de vantagens competitivas de médio e longo 

prazo associadas à inovação, diferenciação e qualificação da oferta e ao seu 

ajustamento às novas tendências da procura, seja no mercado doméstico, seja no 

espaço global, através de formas de internacionalização equilibradas e arrojadas, 

no quadro de uma maior incorporação de valor acrescentado no processo 

produtivo e de um alargamento das cadeias de valor industriais: Sociedades de 

Capital de Risco, de semente e desenvolvimento, Fundos de Investimento 

Regionais, Sociedades de Garantia Mútua e Linhas de Crédito Especiais. 

• Promoção e apoio financeiro à constituição de redes de cooperação de empresas, 

no contexto, designadamente, das fileiras automóvel, eléctrica e 

metalomecânica, que ostentam, apesar de tudo, níveis diferenciados de 

desenvolvimento competitivo na região, orientadas, preferencialmente, para o 

fornecimento qualificado de 1ª ou 2ª linhas, de forte incorporação de valor 

acrescentado, a fabricantes que já operam ou que perspectivam vir a operar 

internamente ou na própria região, procurando-se acompanhar, por outro lado, 

de perto, os seus movimentos de globalização, e à emergência de novas 

iniciativas locais em sectores de elevado potencial de crescimento futuro, no 

quadro da emergência da “Nova Economia” e das novas tecnologias de 

informação e comunicação, com fortes efeitos de arrastamento sobre todas as 

actividades. 



 

Plano 

 

       

238

• Estímulo da cooperação entre empresas e os diversos agentes com interesse na 

cadeia de valor turística tendo em vista a requalificação e desenvolvimento 

competitivo desta fileira na região, passando pela orientação das novas formas 

de apoio financeiro, de que falámos anteriormente, para o desenvolvimento de 

produtos turísticos integrados, de elevada qualidade, diversidade e valor 

acrescentado, que contemplem, como é óbvio, sol e praia qualificados e 

devidamente articulados com novas formas de ordenamento do território, 

promotoras de um desenvolvimento harmonioso entre floresta, actividades de 

lazer várias, turismo rural e de habitação, turismo desportivo, e potenciadores de 

espaços urbanos e comerciais mais qualificados e sofisticados onde se cruzam, 

mais amiúde, zonas habitacionais com espaços verdes e de recreio e de lazer, 

com a valorização do património histórico e cultural, do sistema de transportes e 

das vias de comunicação, aproveitando a sua posição central, junto da principal 

metrópole portuguesa, e com a correcção, sempre que possível, de algumas 

situações piores ao nível do ordenamento do território. 

• Criação de novas infra-estruturas de suporte ou a dinamização das actuais 

(articulação dos diversos parques industriais e/ou científicos e tecnológicos, por 

exemplo), orientadas para a prestação de serviços, designadamente, nas fileiras 

automóvel, eléctrica e metalomecânica, com forte peso na região, devidamente 

articuladas com instituições congéneres no país e no exterior, nomeadamente em 

termos da criação de centros de inteligência e de observatórios das actividades, 

que permitam uma maior iniciativa e participação dos agentes da região na 

formulação de políticas de desenvolvimento dirigidas à mesma, de centros de 

formação, em articulação com associações sectoriais e regionais e instituições 

universitárias, de quadros técnicos e mão de obra especializados e de instituições 

de interface tecnológico, mais orientados para a satisfação das necessidades dos 

fabricantes destas fileiras. 

• Afirmação dos interesses da região na captação de IDE estruturante, que 

dialogue com o tecido empresarial de PME regional e nacional, com os grandes 

fabricantes já instalados, com as infra-estruturas tecnológicas e de suporte 
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existentes, proporcionando, desta maneira, pela acumulação pelas PME de um 

conjunto de novas competências organizacionais, comerciais, tecnológicas, a 

criação de algumas das condições necessárias para futuros movimentos de 

internacionalização de empresas ou de redes de empresas nacionais e, em 

particular, da região. 

• Interlocutor privilegiado dos agentes económicos instalados ou a instalar na 

Região, permitindo superar dificuldades burocráticas e administrativas 

associadas à instalação/funcionamento das unidades empresariais e podendo 

constituir um intermediário nas relações entre estas e a Administração Pública. 

9.4. Eixo estratégico 4 – Reforço do sistema regional de 

conhecimento 

Actualmente, ser competitivo é saber valorizar o conhecimento, promover a inovação e 

a qualificação dos recursos humanos. Por conseguinte, esta deve ser uma estratégia 

fundamental que se coloca à Península de Setúbal.  

Nesta área existirão dois domínios de intervenção: 

• A educação 

• O sistema de inovação. 

No domínio da educação, os princípios estratégicos que se consideram poder orientar a 

intervenção passam por: 

• necessidade de pensar integradamente os vários níveis de ensino (do pré-

escolar ao ensino superior e incluindo a educação ao longo da vida); 

• articular, sempre que possível, o ensino, a formação qualificante e a 

integração profissional; 

• manter actualizado o conhecimento da situação da educação na península de 

forma detectar as “áreas problema” e as zonas que necessitam de intervenção 

prioritária. 
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Os objectivos específicos para a educação que se pretendem atingir são: 

• melhoria da rede de instituições de ensino nomeadamente ao nível do ensino 

pré-escolar e secundário; 

• apoio ao desenvolvimento e criação de escolas profissionais e das suas 

interfaces com o ensino regular e empresas; 

• apoio à formação de professores e criação de um sistema de incentivos para 

projectos inovadores; 

• elaboração de programas para apoio pedagógico para zonas de exclusão e 

crianças e jovens absentistas ou com forte insucesso; 

• fomento de instâncias de reflexão e acção, entre as várias estruturas 

intervenientes nos ”sistemas locais de educação”, nomeadamente, autarquias, 

as várias estruturas dos serviços centrais e regionais da educação, desporto, 

juventude, formação profissional e emprego. 

No domínio da inovação e da tecnologia a PS deverá, portanto, ter objectivos e acções 

centradas na promoção de práticas e comportamentos facilitadores da inovação, 

chamando a atenção para uma melhor utilização da vasta diversidade de programas de 

apoio disponíveis e estimulando eventuais sinergias entre iniciativas já organizadas com o 

mesmo objectivo.  Os objectivos específicos para esta área deverão ser os seguintes: 

• Apoio à Inovação nos "cachos" de actividades que aparentam potencial e 

dinâmica inovadora; 

• Aumento das actividades e recursos de I&D na PS com o correspondente 

alinhamento às carências evidenciadas pelos "cachos"; 

• Reforçar os serviços no âmbito dos estudos de viabilidade, projectos de 

diagnóstico e resolução de problemas concretos; 

• Criar condições facilitadoras da transferência de tecnologia, através de novas 

iniciativas empresariais de base tecnológica; 

• Promover a difusão local de informação técnica e empresarial na região; 
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• Promover financiamento da inovação através do capital de risco. 

Apoio à Inovação nos "cachos" de actividades que aparentam potencial e dinâmica 

inovadora 

Através do apoio à inovação nos principais subsistemas tecno-económicos da PS, 

potenciar a contribuição para a diversificação das actividades económicas regionais do 

conjunto de 8 “cachos” de competitividade com potencial e que apresentam uma recente 

dinâmica inovadora: a cadeia automóvel organizada em torno da AutoEuropa; os 

serviços às empresas na área da logística e transportes; potenciais novos nichos de 

inovação tecnológica na reparação naval; electrónica de defesa e equipamentos de 

telecomunicações, fruto da longa evolução do grupo Centrel na PS; actividades em 

redor da vitivinicultura; actividades no âmbito da aquicultura; turismo e lazer; e madeira 

e cortiça. 

Aumento das actividades e recursos de I&D na PS com o correspondente 

alinhamento às carências evidenciadas pelos "cachos". 

Criar condições na PS para se realizarem mais actividades de I&D (por exemplo, 

diminuir o fosso existente entre a despesa de I&D na AML e na PS e simultaneamente 

criar mecanismos que promovam a deslocalização de infra-estruturas tecnológicas da 

AML para a PS), não necessariamente apenas no contexto universitário e nas áreas já 

existentes, mas sobretudo em áreas de conhecimento que possam servir de suporte à 

competitividade dos cachos actuais/potenciais identificados. 

Reforçar os serviços no âmbito dos estudos de viabilidade, projectos de diagnóstico 

e resolução de problemas concretos. 

É necessário complementar a I&D com outro tipo de actividades orientadas à prestação 

de serviços tecnológicos e resolução de problemas, incluindo serviços de certificação e 

metrologia. Isso requer a existência de interfaces especializadas com as entidades que 

executam I&D, essencialmente as Universidades, Politécnicos e IPSFL da PS e da Área 

Metropolitana de Lisboa. 
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Criar condições facilitadoras da transferência de tecnologia, através de novas 

iniciativas empresariais de base tecnológica. 

A região possui um conjunto de importantes recursos que potencialmente apoiam a 

transferência de tecnologia e o lançamento de novas empresas de base tecnológica. 

Tem-se o CEISET, o MandanPark, e o Parque Tecnológico da Mutela. Contudo, a 

existência destas estruturas, embora necessária, não garante por si só que os 

mecanismos de transferência de tecnologia funcionem. É necessário que as referidas 

infra-estruturas sejam proactivas nas práticas de apoio orientadas para o aumento de 

conhecimentos de gestão nos novos empreendedores. Seria desejável que operassem 

segundo uma estratégia comum e em rede. 

Promover financiamento da inovação através do capital de risco. 

Apesar do insucesso de experiências anteriores não há qualquer dúvida  quanto à 

importância que a existência de bancos ou sociedades financeiras que apostassem 

preferencialmente no financiamento de iniciativas empresariais da região que 

mostrassem elevado potencial de inovação tecnológica, através do chamado capital de 

risco, poderia ter para o desenvolvimento regional. 
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10. O MODELO TERRITORIAL 

Apresenta-se nesta secção a proposta de modelo de desenvolvimento territorial para a 

Península de Setúbal, que enquadra a estratégia de desenvolvimento preconizada.  

10.1. Unidades Territoriais e Modelo Territorial 

O Modelo de Desenvolvimento Territorial proposto para a Península de Setúbal 

organiza-se em treze Unidades Territoriais (ver Planta 1 - Unidades Territoriais), cuja 

delimitação assenta nas características específicas dos diferentes espaços da Península 

de Setúbal, pelo que se pretende que cada unidade tenha uma vocação claramente 

expressa e assumida face às suas características e funcionalidades permitindo, assim, 

tornar mais eficaz o seu ordenamento e a organização e planeamento da sua estrutura.  

As componentes inovadoras de desenvolvimento da Península de Setúbal deverão ser, 

essencialmente, as actividades relacionadas com a logística e com o turismo. Pretende 

estabelecer-se a curto/médio prazo três plataformas logísticas (a plataforma de Coina, da 

Mitrena e da Quimiparque), que irão funcionar como pólos de importância 

metropolitana e impulsionar a actividade económica da Península, bem como fortalecer 

as relações regionais e nacionais desta área. As actividades turísticas, de recreio e lazer, 

serão o outro factor impulsionador da economia da Península, tirando partido das 

características naturais e geográficas deste local. 

Pelo facto destas actividades (turismo e logística) associadas às actividades relacionadas 

com o Sector Primário, serem consideradas importantes para o desenvolvimento da 

Península, foi considerado relevante definir áreas com potencialidades para o 

desenvolvimento destas actividades, aquando da delimitação das Unidades Territoriais. 

São delimitadas as áreas possíveis para a implementação das actividades previstas, 

salientando-se o facto de não poderem ser urbanizadas e edificadas ou cultivadas em 

toda a sua extensão. No que respeita às áreas para turismo, recreio e lazer pretende 
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alcançar-se uma elevada qualidade para esses espaços, o que implicitamente impõe uma 

grande preocupação ambiental, de qualidade dos espaços exteriores e espaços 

envolventes. O equilíbrio entre o espaço construído e o natural é fundamental, sendo 

imprescindível que se tenha sempre presente uma noção de elevada qualidade ambiental 

e de integração paisagística de qualquer intervenção. 

Prevê-se que os espaços de logística também estejam bem integrados na paisagem, 

minimizando ao máximo os impactos negativos que estes possam ter. A reconversão, 

reordenamento e expansão de alguns destes locais deverá ter certamente em 

consideração os valores ambientais da Península. Numa perspectiva mais local, estas 

áreas terão de reflectir uma preocupação de estruturação e organização do espaço, tendo 

sempre presente a noção de qualidade do espaço exterior e das próprias construções, 

bem como de desafogo. 

A delimitação de áreas destinadas a actividades do Sector Primário, tal como acontece 

para o turismo e a logística, não implica que a totalidade das áreas definidas tenha de ser 

utilizada para essas actividades. Pelo contrário, pretende-se também integrar estas 

actividades na paisagem. 

Este âmbito inclui quatro sub-sectores: a Pesca, a Agricultura, a Floresta de produção e 

a Pecuária. No entanto, as áreas delimitadas apenas representam áreas vocacionadas 

para as actividades relacionadas com a agricultura, floresta de produção e pecuária, 

estando a actividade pesqueira intimamente relacionada com os portos (sendo o sector 

que mais facilmente se relacionaria a um pólo, se a análise fosse feita a cada subsector 

separadamente). 

O Sector Primário é apresentado de forma diferente das restantes especializações, pois 

não é considerado como uma especialização dos pólos, mas sim das unidades em que 

estão integrados. Adoptou-se esta metodologia devido à complexidade que envolve a 

delimitação das áreas de influência de cada pólo urbano relativamente ao Sector 

Primário. 

No Modelo Territorial é definida uma hierarquia de pólos urbanos, tendo em conta as 

suas principais especializações desejadas e também a sua importância relativa futura, no 
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sistema da Península de Setúbal (ver Planta 2 - Modelo Territorial). Assim, a rede 

urbana é constituída por centros que, em alguns casos, devem possuir mais do que uma 

função principal e cujo nível hierárquico pode ser distinto para cada uma das funções 

que o mesmo centro desempenha, como é o caso dos pólos do Montijo ou do Barreiro. 

A hierarquia existente e proposta organiza-se em três níveis para cada função (à 

excepção da Investigação & Desenvolvimento), correspondendo o primeiro aos pólos 

com importância nacional, o segundo aos pólos com importância a nível regional e o 

terceiro aos pólos com importância a nível municipal ou supra-municipal. Foram 

definidas seis especializações para estes pólos, sendo elas as seguintes: 

• Equipamentos, 

• Comércio e Serviços, 

• Investigação & Desenvolvimento, 

• Turismo, Recreio e Lazer, 

• Indústria, 

• Armazenagem e Logística. 

Os parâmetros utilizados para hierarquizar os pólos segundo cada especialização, são os 

descritos no quadro 42.. 
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QUADRO 42 
Parâmetros utilizados na hierarquia dos pólos, segundo cada especialização 

Especialização Nível Parâmetros 

Saúde : Hospital Distrital Geral 

Ensino : Politécnico, Universitário, Instituto de Formação  
Profissional 

1º 

Desporto : Complexo Desportivo 
Ensino : Escola Secundária com cursos complementares 2º 
Desporto : Pavilhão Polidesportivo 
Saúde : Centro de Saúde 
Ensino : Escola Secundária sem cursos complementares 

Equipamentos 

3º 
Desporto : Pavilhões e pequenas salas de desporto 
Grande Centro Comercial e Superfícies Comerciais de dimensão 
significativa 
Hipermercados 

1º 

Pólo de emprego de serviços de grande dimensão 
Área urbana com especialização comercial 2º 
Área urbana especializada em serviços 

Comércio/Serviços 

3º Comércio e Serviços diversificados de nível municipal ou supra-
municipal 

1º Instituto de investigação e desenvolvimento associado às 
Universidades e Politécnicos Investigação  

& Desenvolvimento 
2º Instituto de investigação ligado aos meios marinhos/estuarinos 
1º Vários Hotéis (Total superior a 200 camas) 

Eventualmente um Hotel 
Pousadas/Estalagens 2º 
Pensões 

Turismo/Recreio 
e Lazer 

3º Pousada/Estalagem/outros meios de equipamento turístico 
(Total inferior a 50 camas) 

1º Grandes empresas industriais 
2º Médias empresas industriais Indústria 
3º Pequenas empresas industriais 
1º Grandes superfícies de âmbito nacional 
2º Grandes e médias superfícies de âmbito regional (*) 

Armazenagem/ 
Logística 

3º Pequenas e médias superfícies de âmbito municipal 

(*) Conjuntos de pólos deste nível poderão vir a ter, globalmente importância nacional. 
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QUADRO 43 
Especializações e hierarquia dos principais pólos da Península de Setúbal 

Equipamentos 
Comércio/ 

Serviços 

Investigação & 

Desenvolvimento

Turismo/Recreio 

e Lazer 
Indústria 

Armazenagem/ 

Logística PÓLOS 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

Alcochete     X     X   X     X               

Almada X     X                             

Amora/Corroios  X   X              

Azeitão                       X             

Barreiro X     X                   X       X 

Monte da Caparica X           X                       

Coina                         X     X     

Costa da Caparica     X     X       X                 

Aroeira/Fonte da 

Telha/Verdizela       
              X               

Marateca (*)                                 X   

Meco/Lagoa de 

Albufeira       
              X               

Mitrena                             X X     

Moita/Baixa da 

Banheira 
  X 

  
  X                           

Montijo X       X                   X       

Amora/Paio Pires   X       X               X     X   

Palmela     X     X           X             

Pegões (*)                                 X   

Pinhal Novo     X     X                       X 

Poceirão (*)                                 X   

Quinta do Anjo                       X             

Quinta do Conde   X   X             

Seixal/Arrentela   X     X                           

Sesimbra     X     X       X                 

Setúbal X     X     X     X               X 

Trafaria/Banática                                 X   

(*) No seu conjunto, a médio/longo prazo constituirão um pólo logístico de 1º nível. 
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Para além da definição da hierarquia dos pólos, determinam-se as ligações entre os 

pólos da rede urbana que devem ser fortalecidas, de forma a conferir coesão e 

complementaridade a esta rede. Estas ligações são apresentadas na Planta 2 - Modelo 

Territorial, e são especificadas na caracterização de cada Unidade Territorial. 

10.2. Unidades Territoriais 

As Unidades Territoriais definidas neste Modelo são as que a seguir se apresentam (ver 

Planta 1- Unidades Territoriais): 

1) Frente Urbana do Tejo 

2) Estuário do Tejo 

3) Costa da Caparica/Praia do Meco 

4) Sobreda/Charneca/Fernão Ferro 

5) Matas de Sesimbra/Lagoa de Albufeira 

6) Santana/Meco 

7) Espichel/Arrábida 

8) Coina/Quinta do Conde/Quinta do Anjo 

9) Setúbal/Palmela 

10) Pinhal Novo/Atalaia 

11) Área Agro-Florestal Norte de Setúbal 

12) Estuário do Sado 

13) Área Agro-Florestal Nascente 

 

1) A Frente Urbana do Tejo corresponde às áreas abrangidas pelas cidades de Almada, 

Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, englobando também o espaço da 

Siderurgia Nacional e o aglomerado de Paio Pires. 
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Esta unidade é caracterizada por uma grande pressão urbanística, marcada por uma 

elevada densidade populacional e elevadas densidades de construção. A 

ligação/dependência à cidade de Lisboa é forte, facto que se pretende equilibrar com o 

fortalecimento das relações internas entre os vários pólos funcionais desta unidade. 

Assim, é necessário fomentar as relações entre os pólos mais importantes e dinâmicos 

desta unidade, para que estes núcleos formem uma rede com uma estrutura bastante 

coesa alternativa a Lisboa. As principais ligações a fortalecer entre os pólos de Almada, 

Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, de forma a consolidarem as suas 

interligações, não apenas em termos de infra-estruturas, mas sobretudo em termos 

funcionais e de complementaridade. 

Existe também uma forte ligação desta unidade com o Estuário do Tejo sendo, no 

entanto, necessário proceder-se à requalificação da orla ribeirinha, tornando assim 

possível a fruição desta área por parte da população de toda a Área Metropolitana. 

Esta unidade destaca-se pela sua elevada densidade populacional e funcionalidades dos 

principais pólos, que correspondem na maior parte dos casos, a funções relacionadas 

com equipamentos colectivos de hierarquia supra-municipal, comércio e serviços. Para 

além das actividades relacionadas com estas funções, existe uma componente industrial 

muito forte no Barreiro e em Amora/Paio Pires e com menor importância no Montijo. 

Os pólos Amora/Paio Pires e Barreiro também possuem uma componente logística, 

embora esta não seja muito significativa. Aproveitando as infra-estruturas existentes, 

associadas à Siderurgia e ao espaço industrial da Siderurgia, pretende-se implementar 

uma plataforma logística metropolitana, promovendo simultaneamente o investimento 

em novas tecnologias produtivas e na investigação científica, e tirando partido dos pólos 

tecnológicos existentes na Península. 

As áreas correspondentes à Siderurgia e à Quimiparque são delimitadas como pólos de 

reconversão e expansão industrial, que se pretende funcionem cada vez mais como 

pólos de logística a nível metropolitano. Esta medida contribui para a autonomia da 

Península, e mais concretamente desta unidade face à cidade de Lisboa, devido ao 

fortalecimento da sua actividade económica, à geração de novos postos de trabalho e 
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consequente desenvolvimento económico, bem como para o reordenamento da micro-

logística actualmente dispersa. 

É necessário proceder à consolidação dos espaços públicos urbanos, promovendo a sua 

revitalização e reabilitação. É desejável controlar a dispersão urbana e a criação de 

novos aglomerados, uma vez que se verifica actualmente uma elevada pressão 

urbanística, que poderá ter resposta mais adequada noutras unidades. É também 

fundamental integrar os grupos mais desfavorecidos em todas as actividades sociais e 

económicas, devido à importância e dimensão que estas classes assumem nesta unidade. 

O pólo de Alcochete distingue-se dos restantes devido às funcionalidades que se 

pretende que desenvolva. Este pólo será um pólo essencialmente turístico e com 

vocação para a investigação relacionada com os meios marinhos e com o Estuário. É 

importante tirar partido da estrutura e localização, da sua frente de Rio e da área das 

salinas, tanto ao nível do turismo como da investigação, expandindo ou reestruturando 

as áreas que se achar conveniente. Pretende-se também implementar um núcleo turístico 

próximo desta localidade, designadamente aproveitando as infra-estruturas existentes 

relativas às antigas secas de bacalhau. 

Existem duas grandes áreas que são consideradas como vocacionadas para actividades 

relacionadas com o Sector Primário, neste caso concreto mais vocacionadas para a 

agricultura. Estas áreas estão associadas aos pólos de Alcochete e do Montijo. 

2) A unidade Estuário do Tejo é constituída por duas partes: uma entre as cidades de 

Almada e Barreiro, envolvendo a baía do Seixal e a vala do Rio Coina, e a outra situada 

entre o Barreiro e Alcochete. Enquanto a primeira deve ser preservada e valorizada num 

contexto de envolvente urbana, a segunda corresponde aos espaços de transição entre a 

Frente Urbana do Tejo e a Reserva Natural do Tejo. 

Esta unidade tem um valor natural muito elevado, sendo extremamente importante para 

o sistema ecológico da área metropolitana (pertence à sua Rede Ecológica Primária) e, 

como tal, da Península de Setúbal (ver Planta 4 - Sistema Ecológico). 

3) A Costa da Caparica/Praia do Meco engloba a Trafaria, a Costa da Caparica e a 

Fonte da Telha, sendo a praia das Bicas o seu limite Sul. Corresponde, genericamente, a 
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uma faixa ao longo de toda a costa atlântica Poente, onde predominam praias naturais, à 

excepção da frente urbana da Costa da Caparica. 

As praias urbanas da Costa da Caparica e as praias naturais ao longo da costa são as 

únicas com grande capacidade balnear em toda a AML, com uma localização muito 

favorecida em relação à cidade de Lisboa. 

O valor natural e ecológico desta unidade corresponde à Paisagem Protegida da Arriba 

Fóssil da Costa da Caparica (protegida por lei) e aos extensos areais e matas. É 

necessário proteger estes valores naturais, devido à sua sensibilidade e vulnerabilidade à 

variação dos factores exteriores, muitas vezes provocadas por acções do Homem. 

A maior parte da área desta unidade é definida como área a proteger, integrando o 

Sistema Ecológico da Península de Setúbal (ver Planta 4 - Sistema Ecológico). 

Destacam-se dois pólos urbanos a norte: o da Trafaria e o da Costa da Caparica, 

contrastando com toda a área a sul do pólo da Costa da Caparica, que se pretende 

natural, apenas com pontuais interferências de apoios balneares. Desta forma, do ponto 

de vista ambiental para a Península, esta unidade possui um carácter estruturante, sendo 

no entanto necessário proceder à sua qualificação e estruturação. 

A Plataforma Logística Portuária existente na Trafaria, para além de ser um pólo muito 

importante para o desenvolvimento económico desta unidade, em paralelo com a 

actividade turística, é também um importante elo de ligação com a unidade 

Sobreda/Charneca/Fernão Ferro, mais propriamente com o pólo do Monte da Caparica e 

com a Frente Urbana do Tejo, através da cidade de Almada. Estas ligações devem ser 

fortalecidas, de modo a consolidar pólos competitivos e com competências a nível 

regional e nacional. 

O outro pólo definido nesta unidade é o pólo da Costa da Caparica com especialização 

principalmente na actividade turística, de recreio e lazer. Pretende renovar-se e 

qualificar-se os espaços existentes que apoiarão o fluxo de turistas que irão visitar este 

local à procura do turismo de Sol e Praia. É necessário fortalecer a ligação deste pólo 

com o pólo turístico da Aroeira/Fonte da Telha/Verdizela, a Sul, uma vez que estes se 

complementam, estando o pólo da Costa da Caparica mais vocacionado para 
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estabelecimentos turísticos e o pólo da Aroeira/Fonte da Telha/Verdizela mais 

relacionado com equipamentos e infra-estruturas de recreio e lazer. 

Nesta unidade são definidas duas áreas vocacionadas para o turismo, para além do pólo 

da Costa da Caparica. A definição destas áreas não significa a sua total ocupação com 

urbanizações, mas salienta a importância e potencialidade destes locais para o exercício 

destas actividades e assim a necessidade do seu planeamento específico e manutenção 

de elevados níveis de desafogo. 

Pretende-se que as áreas vocacionadas para o turismo, bem como os pequenos núcleos 

de infra-estruturas de apoio às praias, se articulem com as unidades vizinhas 

(nomeadamente Matas de Sesimbra/Lagoa de Albufeira e Santana/Meco), sem no 

entanto atrair números excessivos de pessoas para esses locais, de forma a salvaguardar 

o seu equilíbrio ecológico. 

4) A unidade Sobreda/Charneca/Fernão Ferro é limitada a sul pelas matas de 

Sesimbra e Lagoa de Albufeira. Abrange o pólo do Monte da Caparica possuindo, 

essencialmente ao longo do rio Judeu, algumas bolsas de espaços naturalizados, que 

constituem áreas com valores naturais a preservar. 

Esta unidade é caracterizada por uma ocupação urbana desordenada, originalmente de 

génese ilegal. Devido a este facto, pretende-se estruturar e revitalizar a rede urbana, de 

forma a minimizar os impactos da anterior ausência de planeamento urbanístico das 

últimas décadas. Assim, é fundamental controlar por um lado a dispersão e por outro a 

expansão urbana dos núcleos existentes, delimitando de uma forma clara os perímetros 

urbanos dessas áreas. 

É uma unidade de transição entre as unidades da Costa da Caparica/Praia do Meco e da 

Frente Urbana do Tejo possuindo, de certa forma, as características de ambas, 

localizando-se aqui os principais problemas de expansão urbana desordenada, bem 

como as questões sociais próprias das áreas de génese ilegal. 

Possui um pólo com importância a nível da Península de Setúbal relacionado com a 

Investigação & Desenvolvimento e os Equipamentos (essencialmente a Universidade) 

no Monte da Caparica. Este pólo tem uma especialização funcional relacionada com a 
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Investigação & Desenvolvimento, procurando fomentar-se o investimento em novas 

tecnologias e investigação científica, no pólo universitário já existente. Desta forma é 

essencial fortalecer a relação funcional deste pólo com o pólo logístico da Trafaria e 

com o pólo de Almada, embora mantendo-o numa unidade de ordenamento distinta. 

5) A unidade designada como Matas de Sesimbra/Lagoa de Albufeira possui, tal 

como a unidade do Estuário do Tejo, grande importância a nível ecológico, 

nomeadamente em relação ao sistema ecológico da Área Metropolitana de Lisboa, 

fazendo parte da Rede Primária deste sistema. Assim, esta unidade é mais um dos 

elementos fundamentais para a estrutura do Sistema Ecológico da Península, sendo 

importante proceder à sua manutenção e valorização ambiental. 

Caracteriza-se por uma paisagem essencialmente florestal em espaço natural. Abrange a 

quase totalidade do sítio de Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira, definido na segunda fase 

da Rede Natura 2000, e as matas de Sesimbra. Um dos elementos naturais que mais se 

salienta nesta unidade é a Lagoa de Albufeira, o qual se pretende proteger e manter, 

pelas suas características e potencialidades ambientais (ver Planta 4 - Sistema 

Ecológico). 

É uma unidade onde existe pouca intervenção urbana e a que existe é destinada 

essencialmente ao uso florestal e à agricultura. Esta realidade levou à delimitação de 

uma área vocacionada para as actividades do Sector Primário, abrangendo a zona sul de 

toda a unidade. O pólo definido nesta unidade, Meco/Lagoa de Albufeira, mais 

especializado no turismo, tem algumas características distintas dos restantes pólos do 

Modelo Territorial, uma vez que se localiza no interior de uma área onde existe pouca 

intervenção urbana. 

Foram definidas uma área e um pólo vocacionados para o turismo, onde se pretende 

implementar actividades intimamente relacionadas ou compatíveis com o espaço 

natural, apoiadas nas infra-estruturas, equipamentos e serviços do pólo turístico de 

Sesimbra. O pólo turístico localiza-se no interior da área definida com vocação para 

actividades do Sector Primário, permitindo a possibilidade de instalação de um pólo 
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turístico a Nascente, perto do limite Norte da unidade Santana/Meco, em contexto 

florestal. 

O principal objectivo a atingir nesta unidade prende-se com a valorização e manutenção 

do seu papel enquanto espaço estruturante e fundamental da Estrutura Ecológica da 

Península. 

6) A unidade Santana/Meco é limitada a sul, sensivelmente, pelo sítio 

Arrábida/Espichel definido na primeira fase da Rede Natura 2000 e, a norte, pelas matas 

de Sesimbra. Embora corresponda a um espaço natural, inclui alguns aglomerados 

urbanos. Tal como na unidade anterior, os espaços agrícolas e agro-florestais 

predominam. 

Foram definidas três áreas vocacionadas para o turismo, recreio e lazer, com base nos 

espaços urbanos existentes e na sua expansão prevista. Esta representação pretendeu, 

por um lado, limitar a expansão urbana e estruturar os espaços urbanos existentes, e por 

outro, fomentar o desenvolvimento desses aglomerados, sem, no entanto, prejudicar o 

seu enquadramento na paisagem natural. 

Esta unidade possui uma forte componente turística, sendo esta actividade a sua 

principal fonte de atracção e investimento. Os espaços turísticos, de recreio e lazer 

definidos serão apoiados pelas infra-estruturas existentes no pólo turístico de Sesimbra. 

Assim, pretende-se fomentar uma relação fundamentalmente funcional entre esta 

unidade e o pólo de Sesimbra, mas também com alguma componente cultural associada. 

As actividades turísticas que se pretende implementar estão relacionadas com o meio 

natural, mais viradas para o turismo ambiental (Turismo rural e Agro-turismo). No 

entanto, tendo em conta a forte relação que irá existir entre estas e o pólo de Sesimbra, 

estas actividades poderão ter também uma componente de turismo de Sol, Praia e Mar. 

Associada a estas intervenções está sempre presente a preocupação relativamente à 

valorização ambiental e manutenção dos valores ecológicos existentes. 

Devido às características descritas, esta unidade não inclui nenhum pólo fundamental 

para a rede hierárquica definida. 
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7) A unidade Espichel/Arrábida corresponde sensivelmente à área com a mesma 

designação definida na primeira fase da Rede Natura 2000. Esta unidade é um dos 

elementos mais importantes da Rede Ecológica da Área Metropolitana, pertencendo à 

Rede Primária. Desta forma, tal como todos os elementos pertencentes à Rede 

Ecológica, a valorização e manutenção dos valores naturais desta unidade é de extrema 

importância para o equilíbrio de todo o Sistema Ecológico da Península (ver Planta 4 - 

Sistema Ecológico). 

Esta unidade contém praticamente toda a área correspondente ao Parque Natural da 

Arrábida, possuindo a maior parte dos seus terrenos um elevado interesse cultural e 

natural. Tem características semelhantes à unidade Matas de Sesimbra/Lagoa de 

Albufeira, embora grande parte dos seus espaços naturais possuem uma grande 

sensibilidade e vulnerabilidade a variações de factores exteriores. 

Na hierarquia funcional definida, foram classificados dois pólos turísticos com 

dimensões distintas: o pólo de Azeitão, de pequenas dimensões, cuja actividade turística 

se poderá relacionar com a produção artesanal de produtos tradicionais, como por 

exemplo o vinho e o queijo da região, e o pólo de Sesimbra, de maiores dimensões, 

considerado um pólo urbano de primeiro nível especializado no turismo e com algumas 

actividades comerciais e equipamentos. Este pólo é também considerado de relevante 

importância para o Sector Primário, estando mais relacionado com a pesca e actividades 

naúticas de recreio. 

Tal como se pode constatar pelo anteriormente descrito, as principais actividades 

económicas desta unidade assentam no turismo, recreio e lazer, relacionados com o 

espaço natural/florestal e com a praia/sol/mar. É fundamental estruturar e qualificar, 

tanto estas áreas naturais, como as áreas construídas, pretendendo-se nestas últimas 

proceder à sua valorização, no que diz respeito principalmente, aos espaços públicos e 

património histórico. 

8) A unidade Coina/Quinta do Conde/Quinta do Anjo corresponde ao espaço 

limitado a Poente, pelas matas de Sesimbra, a Norte, pelo limite da unidade Frente 

Urbana do Tejo, a Sul, pela unidade Espichel/Arrábida e a Nascente pela EN 397-2. 
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Também esta unidade é caracterizada por uma ocupação urbana desordenada, 

originalmente de génese ilegal, principalmente a norte da Quinta do Anjo, estendendo-

se até à Quinta do Conde, Pinhal do General e Casal do Sapo, que foram sendo 

progressivamente ocupadas para actividades industriais, de logística e de habitação. 

São definidos três pólos com especializações e hierarquias bastante distintas. Um dos 

pólos é a Quinta do Anjo, que é um pólo fundamentalmente vocacionado para o 

turismo, ao qual está ligado uma área também com vocação turística. As actividades 

turísticas, de recreio e lazer que se procura implementar nesta área e no pólo da Quinta 

do Anjo, serão apoiadas pelas infra-estruturas e equipamentos existentes na cidade de 

Setúbal, criando-se assim uma ligação entre esta unidade e a unidade Setúbal/Palmela. 

Aproveitando as infra-estruturas já existentes na área industrial de Coina, propõe-se a 

delimitação de uma área logística mais abrangente, para que esta se possa interligar de 

um modo muito directo com a área logística correspondente à Siderurgia, na Frente 

Urbana do Tejo. Pretende-se assim formar uma plataforma logística metropolitana, que 

interaja com as restantes plataformas da Península, criando uma rede logística coesa a 

nível da Península e da Área Metropolitana. É desejável que se fortaleça a ligação entre 

o pólo logístico de Coina e o pólo logístico de Pinhal Novo. 

Finalmente um 3º polo centrado na área da Quinta do Conde e abrangendo igualmente a 

área de Brejos de Azeitão, tem-se vindo a afirmar nos últimos anos como polo de 

habitação, comércio e serviços, concentrando já uma população de mais de 20.000 

habitantes, com tendência para um forte crescimento com a entrada em funcionamento 

da Estação Ferroviária de Coina. 

A área de vocação para as actividades relacionadas com o Sector Primário definida 

nesta unidade abrange o pólo Quinta do Anjo, bem como a área de vocação turística 

associada. É uma área essencialmente agrícola, estando no entanto, as actividades do 

Sector Primário desta unidade também relacionadas com a pecuária. 

9) A unidade Setúbal/Palmela corresponde ao conjunto destes dois aglomerados, 

incluindo também a área industrial da Mitrena. 
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O pólo de Setúbal é o pólo mais importante na hierarquia do Modelo Territorial da 

Península, por ser também o mais autónomo em relação a Lisboa, com quatro principais 

especializações: Turismo, Equipamentos, Comércio e Serviços e Investigação & 

Desenvolvimento, estando esta última associada ao pólo de ensino superior existente na 

cidade. A logística tem uma componente menos importante neste pólo, classificado de 

terceiro nível. Este pólo é também considerado importante para o Sector Primário, no 

âmbito da pesca e, complementarmente, nas actividades náuticas de recreio. 

Pretende-se o fortalecimento das suas ligações com o pólo de Palmela, com a Mitrena e 

com a Península de Tróia. Esta última, embora administrativamente exterior à Área 

Metropolitana de Lisboa, é importante para a cidade de Setúbal uma vez que tem uma 

ligação muito forte e interdependência com esta. 

A área da Mitrena, associada ao porto de Setúbal, deve corresponder a uma das 

plataformas logísticas da Península de Setúbal, com vista a tirar pleno partido de todos 

os recursos disponíveis nesta unidade, e fortalecendo o papel do porto de Setúbal a nível 

nacional e internacional, em articulação com os portos de Lisboa e Sines. 

A especialização do pólo de Palmela assenta principalmente nos Equipamentos, 

Comércio e Serviços e também no Turismo, especialização esta que deverá ser 

desenvolvida. Este pólo possui uma forte relação com o pólo de Setúbal, estando as suas 

actividades muito apoiadas nas infra-estruturas e equipamentos existentes neste pólo. O 

pólo de Palmela tem associada uma área de vocação de desenvolvimento e apoio às 

actividades do Sector Primário. 

Esta unidade corresponde a uma área muito urbanizada, onde se pretende controlar a 

expansão urbana e a criação de novos espaços urbanos, promovendo a qualificação e 

revitalização dos espaços existentes. 

O património histórico e cultural, tanto de Palmela como de Setúbal, é uma mais valia 

para esta unidade. O aproveitamento dos seus recursos históricos e produtos tradicionais 

para fins turísticos deve complementar as actividades de logística. 

10) A unidade designada por Pinhal Novo/Atalaia situa-se no centro da Península, e 

estende-se um pouco para Norte, até Alcochete. É constituída pelo pólo Pinhal Novo, 
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que se situa praticamente no centro geométrico da unidade, e pelo corredor 

predominantemente em espaço rústico até ao Tejo (próximo de Alcochete). 

Esta unidade tem características semelhantes à unidade Matas de Sesimbra/Lagoa de 

Albufeira, embora menos florestal e mais agrícola. É caracterizada por áreas 

agrícolas/agro-florestais e por áreas com elevado valor natural, embora inclua também 

algumas áreas urbanas. Nesta unidade foram definidas duas áreas vocacionadas para as 

actividades relacionadas com o Sector Primário, que abrangem mais de metade da área 

da unidade. 

É necessário controlar a dispersão urbana, principalmente na zona do Pinhal Novo, de 

forma a contribuir para uma melhor gestão do solo e também para contribuir para uma 

gestão mais equilibrada de outros recursos naturais, tendo em conta que esta unidade 

contém alguns espaços naturais importantes para o Sistema Ecológico da Península de 

Setúbal (ver Planta 4 - Sistema Ecológico). 

Esta unidade é um espaço de transição entre a área Poente da Península, que 

corresponde a uma área mais urbanizada, com problemas de gestão do solo e falta de 

planeamento das áreas urbanas, e a área Nascente, mais naturalizada, onde os usos 

agrícola e florestal predominam, bem como a existência de núcleos urbanos dispersos, 

com cariz mais rural. 

11) A Área Agro-Florestal Norte de Setúbal tal como a unidade Pinhal Novo/Atalaia, 

funciona como área de transição entre a parte Poente da Península, mais urbanizada, e a 

área Nascente, mais natural e com povoamento mais disperso. A principal preocupação 

relativa a esta unidade prende-se com a manutenção e valorização dos usos florestais e 

agrícolas desta zona. 

Delimitou-se nesta unidade uma área com potencial turístico, de recreio e lazer. 

Pretende-se que prevaleça a noção de qualidade no enquadramento das construções na 

paisagem, de forma a minimizar o seu impacto visual e ambiental. 

Esta unidade corresponde a um espaço onde o uso predominante é agro-florestal, e onde 

os espaços urbanizados são muito poucos. Desta forma e também devido à sua 

localização na Península de Setúbal e relativamente aos outros pólos da Península de 
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Setúbal, esta unidade possui características favoráveis ao desenvolvimento de 

actividades ligadas ao Sector Primário não delimitadas especificamente, neste Modelo 

Territorial, pois toda a unidade pode ter essa vocação. 

12) A unidade Estuário do Sado situa-se entre a Mitrena e a Marateca. O seu limite Sul 

coincide com o limite administrativo da Península de Setúbal, embora exista 

continuidade dos valores em presença para o Alentejo, já fora da Área Metropolitana. 

O valor ambiental e ecológico desta unidade é muito elevado, sendo este um elemento 

fundamental para o sistema ecológico metropolitano. Faz parte da Rede Primária da 

Rede Ecológica e como tal possui extrema importância para o equilíbrio ecológico da 

Península (ver Planta 4 - Sistema Ecológico), pelo que se pretende que os seus valores 

naturais sejam preservados, para que, em conjunto com os restantes elementos do 

Sistema Ecológico, seja possível manter a riqueza e o equilíbrio ambiental da Península. 

13) A Área Agro-Florestal Nascente é aquela que se situa mais a Nascente, 

geograficamente já fora da Península de Setúbal propriamente dita, na transição desta 

para o Alentejo, e como tal é aquela que possui características marcadamente rurais, 

distinguindo-se de todas as outras unidades. 

Nesta unidade é desejável que se proceda a uma articulação do meio rural com o 

sistema urbano regional, procedendo-se à manutenção e valorização dos usos florestais 

e agrícolas. Para tal é necessário estabelecer limites para a expansão urbana, 

restringindo-a a alguns núcleos urbanos, tendo em conta o povoamento nesta unidade e 

a nova geografia de acessibilidades criada pela execução do Plano Rodoviário Nacional 

e pela modernização ferroviária. 

É importante que se articule o espaço rural com as actividades turística, comercial e de 

recreio e lazer, pelo que se fomenta a implementação de alguns pequenos núcleos 

turísticos que não têm, no entanto, expressão no Modelo Territorial. Pretende-se 

também fomentar o desenvolvimento das áreas vocacionadas para a implementação de 

actividades relacionadas com o Sector Primário (não estando também, estas delimitadas 

na Planta 1- Unidades Territoriais), sendo considerada toda a unidade com aptidão para 

o desenvolvimento desse tipo de actividades. 
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Destacam-se três pólos logísticos, em Pegões, Marateca e Poceirão, que deverão 

desenvolver ligações muito fortes entre eles, para que em conjunto formem uma 

plataforma logística que possibilite a articulação da Península com o Sul do país e com 

Espanha. 

10.3. Síntese 

O Modelo Territorial proposto visa espacializar um modelo e uma estratégia de 

desenvolvimento para a Península de Setúbal, no respeito pelas características e 

potencialidades das suas unidades territoriais e rede urbana pré-existente, permitindo 

fundamentar futuras acções estratégicas. 

Estabelece-se uma hierarquia funcional especializada dos centros urbanos com maiores 

potencialidades específicas a nível da Península criando, desta forma, novas 

centralidades funcionais. São estabelecidas ligações prioritárias a desenvolver e 

fortalecer, de forma a consolidar uma estrutura urbana regional. 

É importante vir a definir os limiares e limites máximos das capacidades dos espaços 

urbanos e urbanizáveis, de forma a controlar a expansão urbana que se verifica 

actualmente. Para alcançar este objectivo é necessário, através do planeamento 

municipal, definir regimes urbanísticos para novos usos do solo, bem como definir 

novas políticas de gestão municipal dos solos. 

São aqui definidas linhas de acção estratégica que se devem seguir, bem como, nalguns 

casos, algumas áreas territoriais de intervenção para fins específicos. No entanto, não se 

delimitam áreas a urbanizar, pois é uma tarefa que cabe a cada município desenvolver 

no quadro do seu planeamento. 
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FIGURA 5  
Unidades Territoriais 
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FIGURA 6  
Modelo Territorial 
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FIGURA 7  
Rede de Transportes 
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FIGURA 8  
Sistema Ecológico 

 



 

Plano 

 

       

265

 



 

Plano 

 

       

266

11. MEDIDAS ESTRUTURANTES  

Tendo sido apresentada no ponto anterior a estratégia de desenvolvimento da Península 

de Setúbal, identificam-se agora as intervenções que se afiguram como estruturantes do 

ponto de vista da implementação da estratégia definida. 

O conjunto de medidas estruturantes que se propõe seja implementado é o seguinte: 

1. Programa de Acessibilidades e Transportes na Península de Setúbal 

2. Programa de Saneamento Básico Integrado 

3. Programa de Valorização Territorial 

4. Fórum Sociedade e Família 

5. Rede Cultural da Península de Setúbal 

6. Rede Desportiva da Península de Setúbal 

7. Programa Escola e Vida Activa 

8. Programa de Reforço do Emprego e da Capacidade Empresarial e Produtiva 

9. Programa de Inovação e Qualidade na Península de Setúbal 

10. Programa de Desenvolvimento Turístico da Península de Setúbal 

11. Programa de Dinamização do Sector Primário e de Valorização do Espaço 

Rústico 

11.1. Programa de acessibilidades e transportes na Península de 

Setúbal 

Programa que se desenvolve essencialmente segundo três grandes áreas de intervenção: 

as ligações internacionais e nacionais, as ligações metropolitanas e as ligações internas à 

Península. 
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A primeira incide no domínio das acessibilidades supra-regionais (internacionais e 

nacionais), relativamente à qual a Península de Setúbal funciona quer como plataforma 

logística intermodal – nomeadamente baseada nas suas infra-estruturas portuárias – quer 

como espaço de atravessamento em relação às ligações internacionais (rodo e 

ferroviárias com Espanha) – e nacionais (principal eixo norte-sul de transportes do 

país). 

Neste âmbito deve considerar-se as opções já tomadas pelo Governo quanto à realização 

de novas grandes infra-estruturas de transporte de nível nacional e internacional que se 

irão localizar na AML ou na sua proximidade imediata, nomeadamente a localização do 

Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) na Ota, a ligação ferroviária europeia de alta 

velocidade Lisboa-Madrid (TGV) e a nova travessia do Tejo entre Chelas e o Barreiro. 

Deve ficar claro que o interesse da Península de Setúbal e também do Alentejo e do País 

passa pela ligação Lisboa-Madrid (TGV) por Évora e Badajoz, priveligiando também o 

transporte de mercadorias, com rebatimento num polo logístico de dimensão nacional a 

localizar em Marateca-Pegões. 

Neste contexto, a manter-se a opção por uma ligação ferroviária em bitola europeia 

entre Lisboa e Madrid por Badajoz, poderia ser questionada a oportunidade da nova 

travessia ferroviária entre Chelas e o Barreiro como elemento dessa ligação. Em tal 

situação, faria eventualmente sentido estudar uma travessia mais a montante, 

aproveitando eventualmente o mesmo espaço canal do IC 11. 

Assim sendo, a nova travessia Chelas-Barreiro destinar-se-ia essencialmente ao tráfego 

de passageiros com o Sul do país – enquanto a rede de alta velocidade não se 

prolongasse para o Algarve – e ao tráfego de mercadorias gerado ou atraído pela AML, 

já que o tráfego de mercadorias norte-sul atravessa o Tejo mais a norte, pelo Setil. Face 

à disponibilidade de capacidade que tal situação acarretaria, seria absolutamente 

justificável equacionar a utilização da nova ponte também por tráfego ferroviário 

suburbano, o que retiraria algum tráfego ao serviço fluvial, já debilitado quando se 

assegurar a continuidade ferroviária entre o sul e o norte do país em Lisboa. 
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Pelo contrário, caso a opção do Governo venha a recair pela manutenção de uma ligação 

à rede ferroviária europeia de Alta Velocidade a norte de Lisboa, derivando daí para 

Madrid, então o papel a desempenhar pela travessia ferroviária entre Chelas e o 

Barreiro, voltaria a ser o do elemento fundamental de ligação entre as redes em bitola 

europeia do norte e do sul do país. No entanto também neste caso poder-se-ia continuar 

a considerar a hipótese de uma travessia rodo-ferroviária no Carregado para assegurar 

esse serviço, mantendo-se a estação terminal em Lisboa como estação de fim de linha. 

Outra importante implicação da localização do NAL na OTA tem a ver com a opção a 

tomar quanto à localização da estação central ferroviária de Lisboa. Actualmente, 

nenhuma das principais estações existentes ou previstas, tem condições para 

desempenhar essa função, seja por deficientes ligações à rede urbana de transportes – 

casos de Campolide ou do Rego – seja pela configuração das suas linhas e espaço 

disponível – casos de Stª Apolónia ou de Oriente. A opção por Chelas poderia perder, 

por outro lado, justificação face ao anteriormente exposto em relação à linha de alta 

velocidade entre o norte e o sul do país pelo que a sua construção tenderia a ser 

articulada com a própria estação do futuro aeroporto da Ota.  

 

Quanto às acessibilidades metropolitanas, estas referem-se sobretudo à ligação entre as 

duas margens e à melhoria da oferta de transporte colectivo neste serviço, envolvendo 

os modos fluvial, ferroviário e rodoviário. É claramente urgente a definição da 3ª 

travessia do Tejo, seja ela qual for, tal como foi referido anteriormente, de forma a 

garantir a estruturação da rede metropolitana, quer ao nível rodoviário, quer ao nível 

ferroviário. Todavia, face às estatísticas de tráfego hoje disponíveis, não parece fazer 

muito sentido aumentar a oferta ferroviária suburbana entre as duas margens do Tejo, 

quando o tráfego na Ponte 25 de Abril não chegou sequer aos 80% do que os estudos de 

procura que justificaram a sua construção apontaram. Por outro lado, os estudos de 

tráfego realizados pelo recentemente extinto Gabinete da Terceira Travessia do Tejo em 

Lisboa, revelam claramente que uma ponte entre Chelas e o Barreiro não teria um 

impacte significativo no descongestionamento da Ponte 25 de Abril. Uma terceira 

travessia entre Algés e a Trafaria seria a única que asseguraria tal objectivo, tornando-se 
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até um investimento atractivo para o sector privado, pelo que a conclusão da CRIPS 

tornará mais ou menos inevitável a concretização desta travessia. 

Por essa razão, e porque a travessia Chelas-Barreiro só será possível com um forte 

investimento público, sendo essencial ao desenvolvimento económico da Península de 

Setúbal, tendo ainda um impacto claramente positivo na estruturação do território e na 

criação da cidade de duas margens conforme objectivo fixado pelo PROTAML, torna-se 

fundamental fazer desta travessia um dos projectos estratégicos para a Península de 

Setúbal, recordando as suas principais vantagens: 

� Travessia fundamental para a ligação ao sul do país em bitola europeia, com 

prolongamento eventual do TGV ao Algarve 

� Elemento complementar do tráfego ferroviário sub-urbano, já hoje assegurado 

pela ligação ferroviária através da Ponte 25 de Abril 

� Permite e estimula o tráfego de mercadorias gerado ou atraído pela AML, com 

ligação aos Portos de Setúbal e Sines 

� Cria as condições para que a futura Estação Central Ferroviária de Lisboa, se 

situe na Península de Setúbal ou em Chelas, se a opção do TGV for por 

Badajoz e atravessar o Tejo no Barreiro. Qualquer das localizações é preferível 

à da Ota, para a população residente na PS e para o seu desenvolvimento 

económico 

Relativamente à melhoria das acessibilidades no interior da Península de Setúbal devem 

ser consideradas quatro zonas fundamentais de estruturação dos sistema de transportes, 

a saber: a zona do arco ribeirinho, as ligações intra-concelhias, o triângulo Palmela-

Setúbal-Praias do Sado e o eixo Montijo-Pinhal Novo-Setúbal. Além disso, considera-se 

como prioritária a conclusão do IC32, quer para norte quer para este, assim como a 

necessidade de assegurar, no curto prazo, a ligação Barreiro-Seixal (a designada ER10). 

A implementação do programa passará necessariamente por: 

• A elaboração de um plano geral de acessibilidades da Península, englobando os 

vários modos de transporte; 
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• O desenvolvimento de planos de deslocações urbanas para os principais núcleos 

e aglomerações urbanas; 

• A promoção da coordenação intermodal – tanto ao nível funcional e de 

exploração, como tarifário; 

• A identificação das infra-estruturas de transportes a construir e a melhorar; 

• A negociação com as várias entidades da administração central com intervenção 

nas redes ferroviária e rodoviária nacionais relativamente à definição e reserva 

dos espaços canais necessários e à localização dos nós dos respectivos sistemas 

na Península; 

• O acompanhamento da renovação e ampliação das infra-estruturas portuárias; 

• O acompanhamento da construção e o lançamento dos estudos relativos à 

concretização de um sistema de transportes em sítio próprio que sirva o arco 

ribeirinho da margem sul do Tejo – de que o projecto MST é apenas a primeira 

fase; 

• O desenvolvimento de um estudo que equacione de forma global e intermodal o 

problema das travessias do Tejo na região de Lisboa, por forma a dar corpo à 

proposta do PROTAML de consolidar o conceito de cidade de duas margens e 

de recentragem do desenvolvimento urbano da AM de Lisboa em torno do 

estuário do Tejo, permitindo em contrapartida uma maior autonomia funcional 

do pólo urbano formado por Setúbal e Palmela. 

• A construção dos dois eixos rodoviários longitudinais que desempenharão um 

papel estruturante no arco ribeirinho: IC32 e a ER10. 

� A construção dum terceiro eixo rodoviário longitudinal, ligando Palmela à 

CRIPS e A2, a sul da Quinta do Conde e Pinhal do General, constituindo-se 

como circular sul da 2ª coroa metropolitana constituída pelas áreas de génese 

ilegal da Península de Setúbal. 
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A concretização deste programa deve assim desenvolver-se a dois níveis: um de carácter 

eminentemente municipal, que articule sobretudo autarquias e outros organismos 

regionais directamente envolvidos nos domínios dos transportes e das acessibilidades 

(onde será igualmente importante desenvolver parcerias com a administração central e o 

sector privado, actualmente dominante na prestação dos serviços de transporte); e outro 

onde a articulação com o governo é essencial, quer para a superação dos problemas 

detectados quer para a concretização de projectos estruturantes para a Península de 

Setúbal, os quais requerem uma forte componente de investimento nacional e 

comunitário, ou profundas alterações na organização institucional e de financiamento do 

sector.  

11.2. Programa de Saneamento Básico Integrado 

Este programa deverá permitir a superação de deficiências nos sistemas de saneamento 

básico, nomeadamente a nível da captação, distribuição de água; da rede de esgotos em 

termos de drenagem e tratamento e da rede de recolha, tratamento e deposição dos 

resíduos sólidos. 

A política de saneamento deve ser programada de forma a integrar todos os municípios, 

outros organismos regionais, associações de empresários e de consumidores; a 

considerar a diferente origem e composição dos efluentes e resíduos actuais, que 

nalguns casos podem obrigar a formas de tratamento mais específicas; a potenciar, em 

algum grau, os caudais e resíduos futuros, em quantidade e qualidade; a recuperar o 

sistema existente de captação e distribuição de água, de forma a diminuir drasticamente 

os desperdícios ao longo da rede. 

Dever-se-ão privilegiar acções municipalmente integradas que fomentem a adopção de 

técnicas de tratamento adequadas às características dos efluentes a tratar e ao grau de 

sensibilidade do meio receptor; que criem sistemas de gestão e de manutenção após 

instalação dos sistemas, para garantir o seu bom funcionamento; que construam 

sistemas de tratamento com dimensão adequada, que tenham em consideração a 

estimativa (sempre revista no tempo) da evolução futura dos efluentes e dos resíduos; 
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que terminem definitivamente com as lixeiras, melhorem tecnicamente os aterros 

existentes e que privilegiem as soluções de triagem e reciclagem, tal como a 

recuperação orgânica e energética dos resíduos; acções que programem a elaboração de 

um inventário actualizado dos resíduos tóxicos, por quantidades, tipo, origem e local(s) 

de deposição; a sua recolha e tratamento controlados devem ser considerados como 

imperativos regionais. 

Deve-se, igualmente, procurar melhorar a programação da rede de saneamento básico, 

racionalizando o seu funcionamento (aumentando a sua eficiência com menores custos) 

e permitindo a sua sustentabilidade no futuro. 

Este programa deve articular sobretudo autarquias e outros organismos regionais mas é 

importante criar parcerias com a administração central e municípios de outras regiões, 

dado que alguns dos principais problemas (principalmente os da zona costeira e os dos 

estuários) estão dependentes de outras intervenções, fora da Península de Setúbal. 

11.3. Programa de Valorização Territorial 

A formulação e execução de um Programa de Ordenamento do Território da Península 

de Setúbal deve incluir as componentes que a seguir se apresentam, enquadrando-se 

num esquema de desenvolvimento de Ideias Mobilizadoras. Estas têm como acções base 

a requalificação dos espaços urbanos e suburbanos, a salvaguarda e valorização das 

áreas históricas e dos núcleos urbanos antigos e a construção, estabilização ou 

reconversão das frentes urbanas de remate dos perímetros urbanos. 

1. Criação de uma empresa pública intermunicipal de urbanização e construção 

• Parcerias AMDS-Estado e AMDS-Privados; 

• Reserva intermunicipal de solo (urbano, urbanizável e não urbano); 

• Programas de habitação social e custos controlados; 

• Programas de produção de solo para os diferentes usos. 
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2. Definição de um programa para as áreas industriais  

• Programa intermunicipal de localização e relocalização industrial; 

• Programa de despoluição e descontaminação de antigas áreas industriais; 

• Programa de drenagem de efluentes industriais e seu tratamento; 

• Programa de recolha e tratamento de resíduos sólidos industriais. 

3. Criação de um gabinete de Planeamento Intermunicipal 

• Articulação intermunicipal do planeamento do uso do solo e dos programas 

municipais de actuação urbanística; 

• Repartição pelos municípios das oportunidades e prioridades de 

desenvolvimento, no respeito pelos limiares e limites de capacidade de cada 

unidade territorial e suas vocações específicas; 

• Observatório intermunicipal do território da Península, em articulação com a 

Administração Central. 

11.4. Fórum Sociedade e Família 

Este Fórum visa a estruturação de políticas integradas regionais de acção social, agregar 

e desenvolver, por concelho, os equipamentos e serviços de apoio à família e à criança, 

dando prioridade à infância e juventude e a políticas de apoio à inserção familiar dos 

grupos etários mais jovens. Pretende diversificar e inovar os equipamentos e serviços e 

promover recursos de suporte à inserção e participação das famílias (ex. conselho de 

utentes). Esta entidade desempenhará funções ao nível de apoio e aconselhamento, 

apoio domiciliário a famílias com problemas, intervenção face à violência familiar, 

apoio a situações de solidão infantil e adolescente, formação social e familiar e 

concentração dos serviços de apoio às famílias.  

Estes equipamentos privilegiarão a intervenção em zonas de exclusão socio-urbanística 

e face a grupos, crianças, jovens e famílias de risco, desenvolvendo intervenções e 
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projectos inovadores, criando equipamentos de ar livre e de lazer, recuperando espaços 

públicos, gerando espaços de desporto de risco e aventura. Procurará ainda promover a 

formação e criação de emprego de proximidade, estruturação de políticas integradas 

regionais de acção social, e recursos de suporte à intervenção em zonas de exclusão. 

Neste contexto, procurará organizar estruturas de atendimento e tratamento de 

toxicodependência em todos os concelhos, promovendo a prevenção ao nível das 

escolas, a estruturação de políticas regionais de acção social e o reforço das estruturas 

de tratamento das toxicodependências, desempenhando ainda funções de apoio e 

aconselhamento às famílias e aos jovens, e de atendimento e apoio a toxicodependentes.  

Deverão ser envolvidas neste programa instituições ligadas à Segurança Social, 

IGAPHE, Emprego, Saúde Mental, Justiça, Câmaras Municipais, Instituto da Juventude 

e IPSS’s. 

11.5. Rede Cultural da Península de Setúbal 

Este programa visa a criação de um organismo inter-municipal ao nível da cultura e do 

património, que elabore e implemente uma estratégia para a inventariação, classificação 

e gestão do património cultural e natural da Península, no espírito da nova lei do 

património. 

Tem por finalidade estruturar um conjunto de equipamentos culturais que, espalhados  

pelos vários concelhos, apareçam como um conjunto coerente e articulado, disseminar a 

imagem da Península de Setúbal como uma Região de Produção e Consumo Cultural de 

grande nível, rentabilizar o grande investimento autárquico na criação de equipamentos 

de visibilidade nacional e internacional (exposições, concertos, festivais, etc.). Procurará 

ainda apoiar níveis mais elaborados de aprendizagem e de produção e expressão 

cultural, articular os equipamentos e eventos de elevado nível cultural e as associações 

locais, como forma de incentivo ao desenvolvimento de projectos associativos 

inovadores e desenvolver uma estratégia de produção de públicos culturais. Esta Rede 

coordenará a articulação das escolas artísticas da Península (música, dança, teatro, etc.), 
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de forma a incentivar uma gestão articulada desses equipamentos no que se refere às 

valências aí exploradas e à possibilidade de serem pólos de difusão cultural para todo o 

concelho (aprendizagem, promoção musical, etc.). Desenvolverá ainda a possibilidade 

de criação de uma rede museológica ao nível da Península, assim como uma linha 

editorial sobre o conjunto do seu património arqueológico e cultural (uma imagem 

cultural da Península), uma agenda cultural regional, prémios para produtores culturais 

locais, TEC e criação de uma estrutura inter-associativa ao nível da Península, que 

agregasse as associações e promovesse a sua modernização.  

Este programa, de âmbito intermunicipal, deverá abranger todo o património cultural, 

no seu sentido mais abrangente: monumental, paisagístico, artístico, antropológico, 

musical, literário, teatral, industrial, oral, e histórico. Deverão ser envolvidas na sua 

aplicação as Câmaras Municipais, o Ministério da Cultura, Equipamentos e Associações 

Culturais Locais e a Igreja. 

11.6. Rede Desportiva da Península de Setúbal  

Visa criar instâncias integradas com um nível regional e local de análise; a programação 

e divulgação das actividades desportivas da região; prever e apoiar a formação das 

lideranças desportivas; fomentar o desporto escolar (criação de uma relação efectiva 

entre desporto e escolas, prática desportiva escolar no ensino – do pré-escolar ao 

secundário – em espaços apropriados); priorizar a oferta desportiva alargada 

aumentando a qualidade, quantidade e diversidade actualmente existente (desporto 

informal, desporto-natureza, desporto de risco, etc.); rentabilizar e modernizar os 

equipamentos existentes; rentabilizar os equipamentos desportivos escolares para a 

população em geral; dar visibilidade e apoiar as actividades e os equipamentos 

desportivos regionais, como forma de rentabilização (social e económica) dos 

equipamentos desportivos públicos; diluir a competitividade e desperdício entre as 

autarquias na construção de equipamentos desportivos; elaborar um Plano Desportivo 

Regional (planificação regional dos equipamentos e das actividades); articular e 

fomentar o desporto zonas de exclusão. A rede deverá elaborar um Plano de 
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Equipamentos Desportivos para a região a partir das propostas autárquicas de nível 

regional e local, formar quadros de coordenação desportiva, modernizar os 

equipamentos das colectividades desportivas e apoiar as novas formas de gestão 

associativa. Deverão ser envolvidas as Câmaras Municipais, Administração Central e os 

Equipamentos e Associações Desportivas. 

11.7. Programa Escola e Vida Activa 

Com o objectivo de estruturar políticas integradas regionais pretende-se: planear a 

evolução do equipamento de ensino na Península para os próximos 5/10 anos; fomentar 

instâncias de reflexão e acção entre as várias estruturas intervenientes nos ”sistemas 

locais de educação”, nomeadamente, autarquias, as várias estruturas dos serviços 

centrais e regionais da educação, desporto, juventude, formação profissional e emprego; 

criar um sistema de incentivos para projectos inovadores; apetrechar os agrupamentos 

escolares de infra-estruturas básicas para o desenvolvimento de um curriculum 

moderno. Este Programa envolverá a criação e funcionamento de serviços de apoio a 

organizações de estudantes e de pais, pretende nomeadamente combater o insucesso e 

abandono escolar (programas de apoio pedagógico multicultural), preparar as estruturas 

de ensino para a integração de crianças e de jovens com deficiências.  

Procurará estruturar uma via de ensino e qualificação que desde o 6º ano permita a 

interpenetração entre o ensino escolar, pré-profissional e profissional e dotar cada 

concelho de escolas de formação integrada, numa política regional de intervenção ao 

nível da educação; apoiar projectos inovadores que relacionem a escola com o 

património natural/patrimonial da Península, e com a promoção de um capital humano 

vocacionado para a formação em Tecnologias Verdes; fomentar a educação ambiental e 

formação de monitores em ambiente e património, ao nível dos diferentes níveis de 

ensino (2º e 3º ciclos), de forma a motivar a protecção natural, biológica e ambiental da 

PS; desenvolver programas extracurriculares, envolvendo diferentes faixas etárias; 

programas de fins-de-semana na escola ou no espaço exterior, incluindo os pais no 



 

Plano 

 

       

277

desenvolvimento dos projectos, e motivando a profissionalização dos jovens em áreas 

ligadas ao ambiente. 

Procurará ainda identificar precocemente o insucesso e abandono da escola sem 

formação profissional; garantir a possibilidade de formação pré-profissional a todos os 

jovens da Península até aos 17 anos; rentabilizar as escolas profissionais e equipá-las 

com equipamentos competentes e apoiar o desenvolvimento de interfaces entre as 

escolas profissionais e o ensino regular e empresas. 

Por último, este programa visará a articulação dos níveis de ensino, 1º, 2º, 3º ciclo, 

secundário, profissional e formação, criar instalações e equipamentos para um ensino 

pré-profissional tecnológico e artístico moderno e formar professores com perfil 

adequado ao ensino integrado.  

Deverão ser envolvidas neste programa instituições ligadas à Educação, as Escolas de 2º 

e 3º ciclo, as Câmaras Municipais, o IEFP e os Centros de Formação creditados. 

11.8. Programa de Reforço do Emprego e da Capacidade Empresarial e 

Produtiva 

Relativamente à actuação estruturante neste domínio, importa começar por realçar, uma 

vez mais, a ideia de que a afirmação competitiva da Península de Setúbal e a 

valorização progressiva da sua identidade regional no seio das unidades regionais onde 

está inserida e da economia nacional, europeia e global, em crescente articulação com o 

desenvolvimento de outras regiões às quais está ligada geograficamente, como o 

Alentejo Central e Litoral, no quadro da valorização progressiva do eixo Lisboa-Madrid 

e de uma integração ibérica cada vez mais forte, dependem, em grande medida, da 

construção e afirmação de plataformas de cooperação empresarial e de parceria 

público-privado no desenvolvimento regional, de âmbito regional ou supramunicipal. 

Terão de ser alicerçadas na criação de estruturas e/ou na dinamização de outras já 

existentes que fomentem a informação, a participação activa e a concertação entre 

todos os agentes relevantes representativos dos interesses da região (envolvendo, 
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designadamente, associações empresariais, centros tecnológicos e de inovação, escolas 

tecnológicas, delegações de universidades e centros de formação profissional, institutos 

públicos de apoio ao desenvolvimento como o IAPMEI e o ICEP e a banca, entre 

outros). Tal permitirá a compatibilização e a integração de objectivos de natureza 

económica, social e cultural, favorecendo, crescentemente, a adopção de posições 

comuns, que se preocupem fundamentalmente com os problemas do desenvolvimento 

competitivo da região, na sua globalidade e transversalidade, constituindo a melhor 

forma de valorizar as especificidades e recursos endógenos locais, ao invés de uma 

posição que valorize, sobretudo, as suas diferenças na definição de planos estratégicos 

para a região. 

Estas novas plataformas de cooperação, de âmbito regional, alicerçadas em formas 

efectivas de parceria público-privado e de cooperação estreita entre empresas e infra-

estruturas de suporte às actividades económicas, destinam-se a apoiar o 

desenvolvimento de novos investimentos e iniciativas de base empresarial e a dotar a PS 

de uma capacidade institucional de intermediação e agenciamento que induza, em si 

mesma, modalidades renovadas de parceria e cooperação no plano regional. Deverão ser 

lideradas estrategicamente por estruturas consultivas que congreguem os principais 

agentes representativos dos interesses da região, que orientam estruturas operacionais 

magras, eficientes, profissionais e flexíveis, mas dotadas de meios financeiros, humanos 

e técnicos necessários para prosseguir os objectivos de desenvolvimento competitivo da 

região que entretanto forem sendo definidos. Por outro lado, há a salientar o cariz 

estruturante e transversal das intervenções projectadas. 

Em todo este processo, a empresa tenderá a surgir como um espaço privilegiado de 

transformação, na medida em que o conjunto das tendências apontadas lhe conferem 

uma posição central nas mudanças a operar e nos desafios a enfrentar: a construção de 

novos factores competitivos e de formas enriquecidas de trabalho, produção e 

remuneração, bem como a viabilização de uma especialização internacional mais 

adequada às tendências mundiais, que só será possível com uma revalorização da 

empresa como realidade social, com novas relações laborais e com formas de gestão 

mais eficientes e de maior alcance estratégico. 
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Não obstante a aposta estratégica, anteriormente definida, em sectores com forte 

potencial competitivo e peso, actual e potencial, na região e até na economia nacional, 

como são os casos, por exemplo, do turismo, da indústria automóvel e da fileira 

metalúrgica e metalomecânica, os projectos propostos tendem a beneficiar, directa ou 

indirectamente, todas as actividades económicas desenvolvidas na Península de Setúbal, 

porque actuam, exactamente, ao nível das suas condições de suporte, promovendo-se a 

cooperação empresarial e a ligação das empresas às suas infra-estruturas de suporte, o 

lançamento de novas iniciativas em sectores de forte potencial de crescimento futuro e o 

empreendedorismo, a formação e qualificação profissional e o reforço de quadros 

técnicos e de mão de obra especializada, especialmente vocacionada para determinados 

tipos de actividades; o estreitamento de laços de cooperação com os centros 

tecnológicos e de inovação da região (mas não só), com vista à inovação e difusão de 

novos produtos e processos e de novas práticas nas áreas da gestão, organização, 

logística e marketing; e a criação de novas formas de financiamento das actividades 

económicas, envolvendo, entre outras coisas, mecanismos efectivos de capital de risco 

de semente. Dessa forma se desenvolve a partilha de riscos, activos e competências, 

constituindo, tudo isto, os tais novos factores de atracção e fixação de actividades 

económicas, sem os quais é impossível equacionar a formação de clusters competitivos 

na Península de Setúbal, estruturados, na maioria dos casos, em torno de grandes 

projectos de investimento directo estrangeiro, como é o caso da AutoEuropa, que 

dialogam com o tecido de PME e mão-de-obra locais e com o sistema científico e 

tecnológico nacional; que puxam por actividades, possibilitando, ainda, através de 

formas diversificadas de cooperação empresarial acordadas com os seus fornecedores e 

clientes ao longo das cadeias de valor das actividades económicas e da acumulação de 

competências e de conhecimentos dos negócios e mercados internacionais a elas 

inerentes, a posterior internacionalização de PME portuguesas. 

Finalmente, importa salientar que o processo de identificação dos projectos 

estruturantes, atrás enunciados, liderados pelas tais plataformas de cooperação, teve 

sempre como pano de fundo as seguintes preocupações de ordem estratégica de 

desenvolvimento competitivo da Península de Setúbal: 
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• A integração nas redes de negócios e de inovação, explorando uma articulação 

com os grandes pólos de desenvolvimento económico de Portugal e Espanha, 

seja através do posicionamento nos fluxos de comércio e investimento em 

crescimento acentuado, seja através das novas “proximidades” induzidas pelas 

novas infra-estruturas de acessibilidade, pela logística e pelas novas tecnologias 

de informação e comunicação. 

• O desenvolvimento de novas ideias e atitudes, olhando o futuro com base em 

novas actividades, novas formas de produção de riqueza e valorizando um 

ambiente natural e humano onde as insuficiências do passado podem ser 

transformadas em valores com futuro. 

• A formação de competências empresariais e técnicas, qualificando 

aceleradamente pessoas e organizações, a partir de novas exigências na 

qualidade da gestão dos projectos empresariais e nos respectivos critérios de 

rendibilidade. 

• A montagem de formas de acesso a novos meios de financiamento, ajudando a 

região a ganhar peso relativo, quer nos fundos públicos, comunitários e 

nacionais, quer na mobilização das poupanças privadas. 

• A promoção de novas parcerias público-privado em domínios fundamentais, de 

promoção da eficiência colectiva nas estruturas económicas, nomeadamente nas 

infra-estruturas de internacionalização e de suporte competitivo às empresas. 

• A captação ou geração de novos investimentos, seja em actividades tradicionais, 

seja em actividades de diversificação, seja em actividades de aprofundamento 

dos clusters existentes, que se distinguem pela forte intensidade em novos 

factores competitivos (competências específicas, produtos diferenciados, 

intensidade em ciência & tecnologia, valor imaterial). 

• A viabilização de iniciativas de I&D associadas susceptíveis de potenciar as 

actividades empresariais da região. 
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• A promoção do empreendedorismo – a renovação do tecido empresarial e o 

fomento do empreendedorismo exigem dispositivos de incentivo à criação, 

reestruturação, fusão e aquisição de empresas, para além da facilitação de todo o 

processo administrativo e legal de constituição formal. 

A parceria com as agências públicas e a assistência técnica e financeira na 

montagem das operações são, muitas vezes, decisivas, nomeadamente nas 

intervenções visando facilitar o financiamento das transmissões das empresas 

que facilitam o aparecimento de novos empresários e aceleram a saída, em 

condições adequadas, aos que não se adaptam à evolução dos mercados, 

intervenções que, crescentemente, assumem um papel estratégico na renovação 

do tecido industrial e no rejuvenescimento dos seus dirigentes. 

• A promoção de plataformas de cooperação – a modernização das empresas 

suportada por diversos sistemas de incentivos, revestidos de um número 

diversificado de objectivos exige a promoção de plataformas de cooperação para 

assegurar que os apoios concedidos sejam capazes de influenciar actores e 

comportamentos em número suficiente e de forma consolidada para tornar 

estruturais e duradouros os efeitos pretendidos pelos vários programas ou 

regimes de apoio, por um lado, e para garantir que os investimentos têm a 

dimensão, a qualidade e a rendibilidade necessárias. 

Um dos objectivos a prosseguir deve ser, assim, o de acumular as capacidades técnicas e 

o “capital” de experiência e informação que permita apoiar uma melhoria significativa 

da gestão dos sistemas de incentivos na região, colaborando com as entidades gestoras e 

com os potenciais beneficiários e intervindo no sentido de maximizar as sinergias e as 

condições de sucesso dos investimentos, suprindo “falhas” do Estado e do mercado. 
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11.9. Programa de Inovação e Qualidade na Península de Setúbal 

Este programa consiste no apoio à formulação de projectos de upgrading tecnológico 

nas empresas pertencentes aos cachos de dinâmica inovadora, através de um programa 

de auditorias tecnológicas, de qualidade, de certificação e de normas ambientais. 

A formulação de projectos começaria por auditorias diagnóstico incidindo sobre a 

estratégia da empresa/negócio e sobre os chamados factores intangíveis da 

competitividade, nomeadamente: a qualidade e o design industrial. As auditorias seriam 

realizadas por dois peritos, um da entidade regional competente que coordene o 

programa e outro de centros tecnológicos ou universitários relevantes para as 

tecnologias em causa. No final seria produzido um projecto a submeter aos programas 

de incentivos disponíveis e que poderia incluir, entre outros aspectos: a remodelação 

dos processos produtivos ou das operações e logística no caso dos serviços; operações 

de entrada e saída; projectos de inserção de novos sistemas de trabalho; reorganizações 

de layout fabril; identificação e escolha de fornecedores mais indicados para tecnologias 

e equipamentos; recrutamento e formação de recursos humanos, etc. A região poderia 

ambicionar à realização de 50 auditorias por ano. 

Por outro lado, este programa poderia contribuir significativamente para o aumento do 

número de empresas certificadas na região. Seria um programa com uma forte 

componente de divulgação sobre todos esses mecanismos associados à qualidade, 

certificação e normas ambientais. As auditorias/consultoria (na vertente qualidade, 

ambiente) seriam promovidas e levadas a cabo por uma estrutura das Associações 

Empresariais, em conjunto com o IPQ, disponibilizando técnicos e consultores 

coadjuvados por recém-licenciados ou finalistas nestas áreas da universidade ou do 

politécnico. A missão destes técnicos passaria pela detecção de necessidades, 

elaboração de projectos de viabilidade com orçamentação financeira e posteriormente a 

sua implementação. No final haveria lugar à atribuição de certificado/selo regional de 

empresa de qualidade. Todas as empresas que já tiverem esses sistemas de qualidade 

seriam também auditadas e merecedoras desse certificado. 
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11.10. Programa de Desenvolvimento Turístico da Península de Setúbal 

A importância e o potencial do turismo como sector económico na Península de Setúbal, 

sobretudo se tivermos em consideração a sua transversalidade a toda a economia e 

sociedade, fazem com que se justifique a existência de uma medida estruturante 

específica para esta actividade, assente, porventura, num Programa de Desenvolvimento 

Turístico, que defina, nomeadamente, uma estratégia clara para o desenvolvimento 

turístico da região, entendida como o espaço integrado da Península de Setúbal e de 

Tróia. 

Neste quadro, a orientação estratégica de desenvolvimento do sector turístico na 

Península de Setúbal deve passar pela aposta na construção de um sector diversificado e 

diferenciado, gerador de valor, de modo a impulsionar actividades quer a montante, 

quer a jusante do turismo, e dirigido a nichos de mercado exigentes e sofisticados por 

oposição a uma opção exclusiva por turismo massificado e de baixo valor acrescentado, 

valorizando, por exemplo, o espaço náutico e a tradição pesqueira, o turismo de 

habitação, o turismo ambiental e cultural, a criação de uma simbiose entre o habitante 

local e o turista, apostando nas actividades de lazer, devidamente integrados num 

conjunto de produtos turísticos de elevado valor acrescentado, nos quais a metrópole de 

Lisboa se encontra insuficientemente dotada, que permitam uma redução da 

sazonalidade inerente ao binómio sol-praia e o reforço do papel da “segunda habitação”, 

enquadrada e integrada harmoniosamente com os espaços agrícolas, industriais, 

florestais e turísticos envolventes. 

Não se quer com isto dizer que o sol-praia deixou de ser importante; deve-se, contudo, 

apostar na promoção deste produto evitando a lógica tradicional de massificação, 

complementando-o com a criação de novos produtos turísticos alicerçados nos restantes 

recursos disponíveis. 

A consolidação da imagem da região como destino turístico de qualidade, diferenciado 

e competitivo exige, desta forma, um alargamento da gama de equipamentos, serviços e 

formas de lazer, que os seus recursos naturais sejam preservados, qualificados os 

recursos humanos, estimulada a criatividade e a iniciativa privada dos empreendedores 
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do turismo, defendido o consumidor, mas favorecendo a estabilização e crescimento 

controlado dos níveis de fluxo turístico e de “segunda habitação” e não comprometendo 

a competitividade das empresas do sector. 

Um programa de desenvolvimento turístico coerente tem que ter presente, nesta 

acepção, quer a dimensão total da oferta, nomeadamente as características dos destinos, 

as formas de animação e os pólos de atracção, os serviços de apoio, os equipamentos 

complementares, os incentivos ao investimento e a cooperação entre os sectores público 

e privado, quer a esfera fundamental de ligação entre a oferta e a procura, 

nomeadamente as comunicações, os transportes, os meios de promoção, o dinamismo 

dos operadores, os canais de distribuição e a estratégia de preços. 

Esta visão abre novos horizontes ao desenvolvimento turístico da região como base da 

valorização do seu património histórico, rural, ambiental e cultural, ao mesmo tempo 

que lhe cria novas responsabilidades e soluções em matéria de sustentabilidade e 

desenvolvimento de pólos de atracção e formas de animação e lazer. 

Esta visão estratégica permitirá, finalmente, fazer do turismo uma alavanca de 

afirmação e crescimento regional, simultaneamente no plano internacional e no plano 

interno, servindo o desenvolvimento das zonas menos favorecidas, em especial as zonas 

rurais mais remotas. 

Assim, o produto turístico da região, enquanto produto diversificado e de qualidade 

progressiva, deverá ser suportado por um esforço integrado de marketing e promoção 

assente nos seguintes pontos: 

• um produto completo e diversificado, que integre as componentes de 

alojamento, restauração, animação e lazer, recorrendo a articulações, numa 

lógica preferencial de criação de sinergias entre elas, suficientemente 

diversificadas e atractivas de modo a seduzir todos os segmentos de mercado, 

mesmo no interior de um mesmo núcleo familiar; 

• um produto diferenciado, que se imponha pela sua identidade própria, baseada 

nas tradições de boa hospitalidade e gastronomia, no artesanato e ofícios, na 

cultura popular ou erudita, no folclore, na história e no clima; 
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• uma articulação forte e efectiva entre as várias componentes do produto, de 

forma a oferecer propostas interessantes e enriquecidas de lazer e ocupação do 

tempo de estadia do turista e de quem usufrui de “segunda habitação”, que se 

pretende prolongado e agradável; 

• uma base regional do produto, assegurada através da colaboração do órgão 

regional de turismo, autarquias, operadores turísticos, hoteleiros, comerciantes e 

outras entidades envolvidas, que possam propor produtos concretos, atractivos e 

motivadores; 

• uma construção concertada e globalizante do produto turístico, identificando-se 

com a própria região e os seus agentes, e integrando todas as áreas susceptíveis 

de o completar, que vão desde o acesso a museus e a igrejas, até à sinalização e 

estacionamento, passando pelo comércio e serviços públicos, sejam eles de 

informação, segurança, assistência médica, comunicação ou transporte; 

• uma promoção flexível e adequada, garantindo os fluxos turísticos necessários à 

rendibilização dos investimentos, não pondo em causa a qualidade e a 

preservação das riquezas naturais ou construídas em prol de um turismo 

sustentável. 

Neste enquadramento, há a relembrar ainda, tendo em vista, designadamente, uma 

integração harmoniosa dos espaços agrícolas, florestais, industriais, urbanos e turísticos, 

a necessidade, especialmente importante na Península de Setúbal, de se promover um 

reordenamento substancial da actividade industrial, concentrando-a nos diversos 

parques industriais existentes, desde que devidamente qualificados para o efeito, 

favorecendo-se, com isso, o ordenamento global deste território, a qualificação da vida 

urbana e a dinamização e sofisticação do sector terciário. 

Particularmente relevante é, desta forma, a articulação, para a região, do 

desenvolvimento turístico com os planos de ordenamento do território, a aposta na 

formação - uma escola de hotelaria seria um elemento estruturante, a este nível -, a 

cooperação entre entidades públicas e privadas e o desenvolvimento empresarial, como 
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vectores chave para a qualificação, diferenciação e marketing do turismo na Península 

de Setúbal e em Tróia. 

Decisivo em todo este processo é o reforço da cooperação entre empresas e os diversos 

agentes com interesse na cadeia de valor turística, públicos e privados, tendo em vista a 

requalificação e desenvolvimento competitivo destas actividades na região, passando, 

designadamente, pela orientação de novas formas de apoio financeiro de base regional - 

criação ou dinamização das já existentes, visando, acima de tudo, melhorar as condições 

de financiamento por parte das empresas e a partilha de riscos e custos associados à 

realização de investimentos de médio e longo prazo (podendo envolver Sociedades de 

Capital de Risco, de semente e desenvolvimento, Fundos de Investimento Regionais, 

Sociedades de Garantia Mútua e Linhas de Crédito Especiais). 

Em jeito de síntese/conclusão, pode-se dizer que são oito as abordagens que, no seu 

conjunto, e consideradas nas suas sinergias, respondem, no essencial, aos desafios 

apresentados da fileira turística regional: 

� Desenvolvimento da Oferta - Programa de promoção do investimento turístico, 

em particular das “tipologias”, das “categorias” e dos “conteúdos” que mais 

contribuam para o desenvolvimento turístico (ofertas de cinco estrelas, 

aparthotéis, ofertas nos centros históricos, ofertas com facilidades para 

congressos e reuniões, ofertas vocacionadas para o cliente de golfe). 

Complementarmente associar também investimentos na área da animação 

turística (turismo activo), fundamentais para garantir a sustentabilidade da 

operação turística na Península de Setúbal. 

� Requalificação dos Eixos Ribeirinhos do Tejo, Sado e Atlântico, como condição 

indispensável da aposta num desenvolvimento sustentado do turismo costeiro e 

ambiental. 

� Promoção da Procura - Programa de promoção turística, que envolva o tecido 

económico e as instituições da Península, dirigida aos nossos principais 

mercados (Portugal e Espanha) e numa lógica de produtos turísticos, incluindo a 
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produção de edições, participação em feiras e eventos relacionados com o sector, 

apoio logístico à realização de workshops e acções “porta-a-porta”. 

� Estratégia Territorial - A promoção turística na Península de Setúbal, de acordo 

com as características dos mercados alvo e com a necessidade de apresentar 

“massa crítica” e dimensão de oferta suficientemente expressiva, deve 

considerar uma estratégia promocional que considere quer Lisboa, quer o litoral 

alentejano como parceiros privilegiados. 

� Coordenação e Ampliação das Parcerias - Apenas uma extensa rede de parcerias, 

envolvendo a Península de Setúbal, e considerando quer o sector turístico 

regional (hotelaria, agentes de viagens, rent a car, animação turística, campismo 

e restauração), quer o sector público, pode tornar eficaz uma estratégia de 

desenvolvimento turístico. A melhoria das acessibilidades às áreas turísticas 

constitui, neste quadro, um exemplo de uma questão fundamental para o 

desenvolvimento integrado e sustentado da fileira turística na Península. 

� Coordenação e Promoção Efectivas dos Investimentos com Dimensão Turística - 

Deve considerar-se a possibilidade de promover o conteúdo, a dimensão e o 

potencial turístico (de forma coordenada) de alguns investimentos com grande 

impacte no território da Região (ex: Polis da Caparica e de Setúbal). 

� Programa Regional de Promoção de Eventos - No contexto da promoção 

turística da Península, deve incluir-se um conjunto particular de acções dirigidas 

à promoção integrada dos seus principais eventos culturais (Festa do Teatro de 

Almada, SeixalJazz, Cantigas do Maio, Festroia, FIAR, etc.). 

� Programa Regional de Formação Profissional - A constituição de um lobby 

regional, interveniente e operacional, com o objectivo da criação e instalação da 

Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal e da sua coordenação com outras 

iniciativas neste domínio, com o Centro de Formação Profissional da ARESP 

(Almada) e diversas acções de formação para activos. 
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11.11. Programa de Dinamização do Sector Primário e Valorização do 

Espaço Rústico 

A importância do sector agrícola e pesqueiro na Península de Setúbal vai muito além da 

consideração do seu peso na estrutura regional do VAB, emprego e 

empresas/estabelecimentos. Tem a ver, nomeadamente, com a forma como os espaços 

rurais e urbanos se encontram estruturados e articulados, com modos de vida e valores 

culturais e com o próprio desenrolar do processo de desenvolvimento da região. O 

entendimento dos meios rurais e pesqueiros não se esgota, por isso, na mera actividade 

agrícola e pesqueira, nem admite fronteiras dicotómicas com os espaços urbanos, 

florestais e ribeirinhos/marítimos, devendo ser, nesta medida, objecto de integração 

harmoniosa com os valores ambientais, paisagísticos e patrimoniais fundamentais. 

Neste desejável contexto de articulação efectiva, em primeiro lugar, entre actividades 

agrícolas, florestais e turísticas, valorizando, simultaneamente, recursos produtivos, 

ambientais, paisagísticos e patrimoniais, e de redução progressiva da área agrícola, 

importa apostar, não obstante, no reforço da competitividade da agricultura, 

sustentando-se o crescimento da sua produtividade, que deverá passar, entre outros 

aspectos, por: 

� Um reforço da competitividade das produções em que a PS dispõe de vantagens 

competitivas (vitivinicultura, hortofruticultura, floricultura, silvicultura - pinho, 

resina e cortiça), alargando-se cadeias de valor, por uma aposta sustentada na 

modernização da produção, na distribuição e logística e na investigação & 

desenvolvimento. 

� Uma articulação eficaz entre ensino, investigação e formação profissional de 

activos agrícolas e florestais, tendo em atenção a sustentação de novos factores 

competitivos (qualidade, inovação, marketing, gestão e organização) e a 

formação de empreendedores, potenciando o rejuvenescimento e a 

modernização do sector. 
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� Uma promoção efectiva de sinergias entre sectores privado e público, formação 

e concentração de competências técnicas e científicas e reforço da organização 

para fazer face aos mercados, internacional e doméstico. 

� Uma sensibilização dos agricultores sobre boas práticas agrícolas e florestais, 

interiorizando/integrando as questões associadas às novas modalidades da gestão 

ambiental. 

No tocante à actividade pesqueira, e sob o mesmo princípio de integração harmoniosa 

entre recursos produtivos, humanos, ambientais, paisagísticos e patrimoniais, 

potenciando sinergias com outras actividades, como, designadamente, o turismo, 

importará, neste quadro, promover o desenvolvimento da cadeia de valor do sector: 

� Pela preservação da qualidade das águas costeiras e dos estuários e da 

diversidade e sustentabilidade do pescado,  

� pelo apetrechamento e modernização técnica e inovação, alicerçados na 

formação, rejuvenescimento e novas formas de organização da classe 

empresarial;  

� Pela aposta na distribuição e logística, facilitando-se a ligação da actividade aos 

mercados e, em particular, à indústria transformadora. 

 

Para além da sua componente de dinamização da actividade económica no sector 

primário, este programa integra uma dimensão de desenvolvimento do espaço rústico 

que se apoia em Ideias Mobilizadoras que possuem como acções base para a sua 

implementação a articulação do meio rústico com o meio urbano, procurando atingir um 

desenvolvimento ambientalmente sustentável, a promoção de um adequado uso do solo, 

especificando os parâmetros urbanísticos que devem ser aplicados no espaço rústico e 

também a promoção da imagem de marca e denominação de origem dos produtos da 

Península de Setúbal. Estas Ideias Mobilizadoras estruturam-se e definem-se da 

seguinte forma: 
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1. Medidas de preservação dos espaços rústicos 

� Definição de modelos de ocupação do espaço rústico para os diferentes espaços 

territoriais, estabilizadores dos seus usos e da sua viabilidade socio-económica e 

respectivos parâmetros territoriais, reconhecendo as necessidades de 

infraestruturação próprias do espaço rústico, a constituição de explorações 

viáveis e a estabilização da sua compartimentação e usos. 

2. Medidas de dinamização de actividades económicas sustentáveis 

� Criação de Mercado Abastecedor da AML para a 2ª Venda de Pescado, na 
Península de Setúbal 

� Reforço da Rede de Frio de Apoio à Pesca na península de Setúbal 

� Criação de apoio financeiros aos defesos no sector das pescas 

� Criação de apoios financeiros e logísticos para as práticas de cultivo biológicas 
e/ou tradicionais. 

� Promoção de incentivos para os jovens empresários com actividades 
relacionadas com o sector primário (excepto indústrias extractivas e agricultura 
industrial). 

� Implementação de uma rede de escolas de artes e ofícios (onde se reforce o 
ensino das actividades tradicionais relacionadas com as actividades do sector 
primário). 

� Promoção da imagem de marca e da denominação de origem dos produtos. 

� Incentivo de utilização de tecnologias de ponta que minimizem o impacto das 
actividades na paisagem e ambiente e ampliem o valor acrescentado, e incentivo 
do estudo e desenvolvimento de novas tecnologias. 

 

3. Criação da Rede de Gestão Integrada dos Espaços Naturais 

Uma parte substancial dos solos da PS é abrangida por medidas legais de conservação 

da natureza e do ambiente, nacionais e internacionais. O património natural é muito rico 

e diversificado: estuários, costa marítima, matas e florestas com espécies endógenas, 

etc. Existem importantes manchas de floresta com elevado valor biológico, económico e 

recreativo. Uma grande parte dos terrenos abrangidos pertence a particulares e o Estado 

não dispõe de meios financeiros para adquirir ou gerir esses terrenos. É perceptível a 
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tendência para aumentar a pressão sobre as áreas naturais para construção, criação de 

grandes espaços comerciais e industriais e para culturas intensivas de regadio. Tem 

vindo a constatar-se que a política de conservação da natureza assente apenas na 

definição de áreas protegidas não é adequado. Para além de se verificar a diminuição e 

degradação progressivas das manchas verdes, as próprias áreas protegidas têm sido alvo 

de atentados constantes. No seio dos agentes económicos e das populações em geral 

cresce o reconhecimento da importância em manter e renovar os espaços naturais. A 

criação de uma Rede de Gestão Integrada dos Espaços Naturais é uma medida essencial 

para envolver os agentes económicos locais, públicos e privados, incentivando-os à 

manutenção, gestão e renovação destes espaços. É igualmente um instrumento 

fundamental para o sucesso de uma gestão integrada do património natural da 

Península, de forma a promover e a compatibilizar os usos múltiplos (alguns deles à 

partida antagónicos sem uma gestão adequada dos espaços) que a sociedade em geral 

pode fazer dos bens e serviços proporcionados/produzidos por esse património. Para a 

sua concretização, torna-se necessário: 

� Cartografar todas as áreas naturais da Península, definindo e actualizando os 

respectivos perímetros viáveis dos pontos de vista biofísico, económico, social e 

ambiental; 

� Classificar todo o espaço natural segundo uma óptica integrada de uso 

sustentável que considere os critérios de conservação nacionais e internacionais, 

as necessidades da gestão e manutenção da biodiversidade que os espaços 

contêm e a definição dos usos sustentáveis que os agentes e as populações 

podem fazer deles; 

� Criar Centros de Interpretação nas principais áreas protegidas: são estruturas 

fundamentais para promover e monitorizar o uso sustentável dos valores 

patrimoniais protegidos.  

Esta Rede terá de ser gerida por um órgão composto por representantes dos vários 

interesses, associados aos vários usos, públicos e privados. Os proprietários deverão 

declarar voluntariamente a sua vontade em participarem na Rede de Gestão Integrada. 
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Os instrumentos de gestão deverão ser de dois tipos: instrumentos de aplicação e 

incentivo à aplicação das medidas de gestão da conservação e dos usos sustentáveis; 

instrumentos de penalização do incumprimento das medidas de gestão.  

Como instrumentos de gestão salientam-se: 

� a aplicação do princípio da perequação, que estabelece o pagamento de uma 

remuneração monetária compensatória ao proprietário, pelo facto de ele ter 

prescindido do direito de uso privado da sua propriedade em favor de um direito 

de uso público; 

� a implementação de pacotes de turismo sustentável com actividades transversais 

e de uma rede de serviços de apoio técnico ao bom funcionamento do mesmo 

(ver a medida da Rede Museológica); 

� a implementação das medidas agro-ambientais.  

Como instrumentos de penalização salientam-se: 

� o afastamento do proprietário não cumpridor dos princípios definidos no âmbito 

da Rede de gestão integrada; 

� a obrigatoriedade na devolução das verbas adiantadas ao abrigo do princípio da 

perequação.  

Com este Programa prevê-se uma maior eficácia na conservação dos espaços naturais, 

principalmente porque: 

· se dá a oportunidade aos agentes locais, privados e públicos, de participarem 

voluntariamente nas actividades de gestão da conservação (em vez de os afastar, como 

tem sido feito), envolvendo-os e responsabilizando-os simultaneamente pelas suas 

acções; 

· se definem mais claramente, para os vários espaços, os tipos de uso que a sociedade 

deles pode fazer. 

Este tipo de gestão integrada é muito mais eficaz para a conservação da biodiversidade 

do que tem sido a prática corrente de classificação das áreas, na medida em que as áreas 
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naturais são vistas como parte de uma rede contínua e não como “ilhas”. Um projecto 

com este nível de integração só poderá ter sucesso se nele se envolverem todos os 

agentes públicos e privados, centrais e locais, principalmente os que estão mais 

directamente envolvidos: administração central e local, proprietários e respectivas 

associações de actividades de produção e de defesa de interesses, e populações locais. 
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PPPPPPPP AAAAAAAA RRRRRRRR TTTTTTTT EEEEEEEE         IIIIIIII VVVVVVVV         ––––––––         IIIIIIII MMMMMMMM PPPPPPPP LLLLLLLL EEEEEEEE MMMMMMMM EEEEEEEE NNNNNNNN TTTTTTTT AAAAAAAA ÇÇÇÇÇÇÇÇ ÃÃÃÃÃÃÃÃ OOOOOOOO         

12. ESTRUTURAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
ESTRATÉGICO 

A implementação de um plano desta natureza relativo ao conjunto da Península de 

Setúbal, em que uma parte significativa das medidas propostas têm um carácter 

supramunicipal, levanta problemas de coordenação, de implementação e de execução, 

exigindo-se a criação de estruturas de gestão, acompanhamento e avaliação que 

permitam:  

• a gestão de forma eficiente dos recursos públicos que venham a ser obtidos com 

vista à concretização das acções e projectos definidos no Plano; 

• a aproximação do nível da decisão dos agentes locais beneficiários, visando o 

reforço da eficácia da gestão; 

• a criação e/ou fomento das parcerias público/privadas que garantam o 

envolvimento de todos os agentes relevantes na prossecução dos projectos de 

interesse estratégico para a região; 

• a participação dos agentes económicos, públicos e privados, da região no 

acompanhamento da execução do Plano;  

• a avaliação permanente da relevância da estratégia e das actuações prosseguidas 

que permitam proceder às inflexões que se considerem adequadas face às 

alterações que venham a ocorrer. 

Tendo em vista este objectivos, e de acordo com os diversos pareceres e opiniões 

recebidos durante a elaboração do plano, parece ser preferível que a execução deste 

plano, ou pelo menos a coordenação da sua implementação, seja atribuída a uma 
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estrutura “profissionalizada”, parecendo que a Agência de Desenvolvimento Regional 

poderia corresponder perfeitamente aos objectivos pretendidos, se dotada naturalmente 

com os recursos técnicos e financeiros adequados. Deve igualmente favorecer-se a 

integração na Agência dos agentes económicos regionais, tanto públicos – 

Administração Central e Local – como privados – associações económicas, parceiros 

sociais, organizações de interesses, pois, como referido atrás, só a intervenção articulada 

e a prossecução conjunta dos projectos mais relevantes para a estratégia de 

desenvolvimento da Região permitirá que a mesma seja coroada de êxito. 

A preferência por este modelo não invalida que em determinadas áreas “sectoriais” 

possam ser criadas estruturas mais leves, tipo observatório, criadas em função de 

necessidades específicas e visando a mera articulação de intervenções das entidades que 

as integram e que têm intervenção nessas áreas.  
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13. FINANCIAMENTO 

No momento actual, a principal fonte de financiamento de qualquer plano de 

investimentos em Portugal são os fundos com origem comunitária, essencialmente os 

consignados no terceiro Quadro Comunitário de Apoio (QCA III) e no Fundo de Coesão 

II. 

Cobrindo a quase totalidade das medidas e acções identificadas no âmbito do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento da Península de Setúbal, o QCA III consubstancia-se 

num conjunto muito diversificado de Programas e Medidas, contemplando um leque 

igualmente diversificado de apoios, que vão dos financiamentos a fundo perdido até à 

bonificação de juros ou ao apoio a participações de capital de risco. 

Destes Programas e Medidas integrados no QCA III, parte muito significativa – os que 

têm por finalidade contribuir para a prossecução dos três primeiros objectivos 

estratégicos - dirige-se a sectores de actividade específicos, como a Educação, a Saúde 

ou a Economia, cobrindo a totalidade do território nacional.   

Outros – os correspondentes ao quarto objectivo estratégico – têm por objecto zonas 

geográficas específicas, como é o caso do Programa Operacional da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo (PORLVT), mas cobrem transversalmente a totalidade, ou grande parte, 

das 11 medidas estruturantes do PEDEPES. 

No caso no PORLVT importa assinalar a existência de uma medida específica (Medida 

1.6 do Eixo Prioritário 1 – Apoio a Investimentos de Interesse Municipal e 

Intermunicipal) que proporciona a bonificação de juros em linhas de crédito destinadas 

ao financiamento complementar dos projectos e investimentos de natureza municipal e 

intermunicipal  comparticipados pelo FEDER e aprovados no âmbito do QCA III ou dos 

programas de iniciativa comunitária. 

Com um carácter igualmente transversal em termos de sectores de actividade, mas 

direccionado a uma área geográfica mais restrita (as zonas rurais da Península de 

Setúbal) e destinando-se essencialmente a financiar pequenos investimentos, assinala-se 

o Plano de Desenvolvimento Local da Península de Setúbal, criado no âmbito do 
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programa LEADER + e gerido pela ADREPES - Associação de Desenvolvimento Rural 

da Península de Setúbal, que se prevê vir a financiar investimentos globais de cerca de 

4,3 milhões de euros. 

Quanto ao Fundo de Coesão, apoia projectos no domínio do Ambiente, da Rede 

Transeuropeia de Transportes e da articulação multimodal, podendo as taxas de 

comparticipação atingir os 85%. 

No domínio do Ambiente é dada prioridade ao saneamento básico nas vertentes do 

abastecimento de água, da recolha e tratamento de águas residuais e do tratamento de 

resíduos sólidos. 

No que respeita à Rede Transeuropeia de Transportes e à articulação multimodal, o 

Fundo deverá privilegiar projectos estruturantes, contemplando, designadamente, a alta 

velocidade ferroviária, a modernização da rede ferroviária existente ao longo do Eixo 

Atlântico e, no sector marítimo portuário, a malha de acessibilidades rodo-ferroviárias e 

os sistemas logísticos necessários ao eficiente funcionamento das infra-estruturas 

portuárias. 

Existem ainda alguns outros programas de iniciativa comunitária, de que se salientam o 

LIFE, - Instrumento Financeiro para o Ambiente, a Iniciativa Comunitária Urban II, 

dirigida a zonas urbanas em crise e o INTERREG III, vocacionado para o apoio a 

iniciativas envolvendo cooperação internacional.  

Embora sem recursos a fundos comunitários, importa assinalar a existência de dois 

programas nacionais financiados e geridos pelo IFT- Instituto de Financiamento e 

Apoio ao Turismo, cujas características e forma de funcionamento se aproximam dos 

vigentes no QCA III: o PROREST II - Programa de Apoio à Requalificação e 

Modernização dos Estabelecimentos de Restauração e de Bebidas e o PIQTUR - 

Programa de Intervenções para a Qualificação do Turismo, que visa o apoio a  projectos 

tendentes à realização dos seguintes fins: estruturação, qualificação e diversificação da 

oferta; promoção e animação turística; emprego e formação; investigação, planeamento 

e qualidade; inovação, informação e novas tecnologias. 
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Apesar do essencial da estrutura e objectivos do QCA III se encontrarem já definidos e 

regulamentados, julga-se ainda possível a introdução de alterações, tanto mais que o 

Programa Operacional de Economia (POE) atravessa actualmente uma fase de 

redefinição e recentramento. 

Neste contexto, pareceria útil analisar, em conjunto com a entidade gestora do PORLVT 

(CCRLVT), a possibilidade de criação, no âmbito deste Programa, de uma medida 

específica para a Península de Setúbal visando o financiamento dos programas e 

medidas do PEDEPES, o que não só contribuiria para uma maior capacidade de 

concretização dos objectivos nele definidos como proporcionaria uma maior integração 

e coerência à actuação das diferentes entidades e instituições com intervenção na zona. 

Constituindo os fundos comunitários uma importantíssima e imprescindível fonte de 

financiamento, a natureza e dimensão dos apoios financeiros que disponibilizam, não só 

não dispensa, como exige mesmo a associação com fundos dos próprios promotores, 

quer obtidos através do recurso a outras fontes de financiamento, quer por mobilização 

de fundos próprios. 

Entre as fontes complementares de financiamento, destacam-se a Administração 

Central, sobretudo por via do respectivo plano de investimentos (PIDDAC), os 

orçamentos e planos de investimento das Autarquias Locais da Península, o Banco 

Europeu de Investimentos (BEI), o sistema bancário, as sociedades de capital de risco e 

de garantia mútua, as sociedades de desenvolvimento regional e os grandes operadores, 

públicos e privados, de infra-estruturas e serviços públicos. 

A participação do Estado no financiamento de parte importante dos programas e 

medidas do PEDEPES decorre das suas responsabilidades enquanto primeiro garante do 

desenvolvimento integrado, harmonioso e sustentável do conjunto do território nacional. 

Essas responsabilidades situam-se quer ao nível dos grandes investimentos em infra-

estruturas de base - acessibilidades, transportes, ambiente, saneamento e ordenamento 

do território, entre outras - quer nos diferentes domínios da sua intervenção corrente em 

áreas como o emprego, a economia, a segurança e solidariedade sociais, a cultura, a 

educação, a saúde ou o desporto. 
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Assegurar a inscrição no PIDDAC e a efectiva realização dos principais projectos de 

investimento incluídos no PEDEPES, bem como a articulação e integração com as 

medidas nele previstas das actividades e iniciativas da administração central dirigidas à 

Península de Setúbal, directamente ou através dos seus organismos desconcentrados, 

constituirá um decisivo contributo para a sua concretização e uma forma de assegurar 

parte importante dos necessários financiamentos.  

Neste âmbito, importará ainda explorar a possibilidade de contratualizar programas de 

intervenção e financiamentos específicos, que beneficiem, nomeadamente, da 

experiência obtida com a OID e com os POLIS.   

Cabendo às Autarquias Locais da Península um papel fundamental na concretização de 

muitas das medidas do PEDEPES, particularmente no âmbito das 7 primeiras, será 

decisivo para o sucesso do Plano Estratégico que estas possam realizar os investimentos 

de sua responsabilidade e assegurar o financiamento da participação nas medidas e 

iniciativas em que se prevê estarem representadas. 

Como se sabe, o momento em que é lançado o Plano não é particularmente favorável 

deste ponto de vista, dadas as restrições ao endividamento das Autarquias Locais 

contidas no Orçamento do Estado para 2003. 

Trata-se de uma limitação arbitrária, de carácter genérico, que não tem em conta as 

particularidades e necessidades dos diferentes Municípios e que pode comprometer 

seriamente a sua actividade e o seu contributo para o desenvolvimento regional. 

No quadro dos contactos a estabelecer com o Governo com vista a definir a sua 

participação no financiamento das medidas estruturantes propostas no PEDEPES, 

poderá colocar-se a possibilidade de excluir dessas restrições o endividamento 

autárquico que tenha por objecto o financiamento de investimentos a realizar no quadro 

do Plano Estratégico. 

Deve igualmente encarar-se a possibilidade de recurso a empréstimos do BEI, que 

poderão, aliás, proporcionar uma fonte alternativa de financiamento a parte muito 

substancial do PEDEPES. 
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Em geral, o BEI financia directamente os projectos de grande dimensão (mais de 25 

milhões de euros), sendo os restantes (entre 40 mil euros e 25 milhões de euros) 

financiados através de linhas de crédito geridas por entidades bancárias locais.  

Esses empréstimos podem financiar até 50% do investimento bruto dos projectos, são 

de longo prazo (entre 4 e 20 anos, ou mesmo mais, de acordo com a vida económica dos 

activos financiados) e beneficiam de baixas taxas de juro. 

São susceptíveis de financiamento pelo BEI, entre outros, projectos no âmbito do 

desenvolvimento regional, dos transportes, da protecção e melhoria do ambiente natural 

e urbano, dos sectores da educação e saúde, da competitividade, da sociedade da 

informação, da investigação e desenvolvimento, da inovação ou das actividades das 

pequenas e médias empresas.  

Neste contexto, poder-se-ia procurar negociar com o BEI a abertura de uma linha de 

crédito específica para projectos integrados no PEDEPES, quer promovidos por 

entidades públicas quer por entidades privadas. 

Num outro plano, também as sociedades de capital de risco e as sociedades de garantia 

mútua podem constituir uma significativa fonte de financiamento ao nível dos 

investimentos de natureza empresarial. 

As sociedades e fundos de capital de risco, embora com uma divulgação ainda reduzida, 

tenderão a assumir um papel cada vez mais importante no financiamento de novos 

projectos de investimento, na medida em que os apoios assentes em participações de 

capital de risco, capital semente ou capital de desenvolvimento constituem a nova 

prioridade anunciada pelo Governo no âmbito do POE. 

Este tipo de financiamento traduz-se numa participação, minoritária e temporária, no 

capital social das empresas promotoras dos projectos, eventualmente acompanhada de 

suprimentos e da prestação de apoio técnico e ao nível da gestão. 

Quanto às Sociedades de Garantia Mútua, associam as empresas de uma determinada 

região ou sector de actividade, que através da sua participação na sociedade adquirem o 

direito de obtenção de determinado nível de financiamentos por estas garantido. 
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De uma forma muito genérica, apontam-se seguidamente os principais programas e 

medidas de financiamento comunitário ou nacional adequados a cada uma das 11 

medidas estruturantes do PEDEPES: 

1. Programa de Acessibilidades e Transportes da Península de Setúbal 

• Fundo de Coesão;  

• POAT - Programa Operacional Acessibilidades e Transportes;  

• PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo.  

 

2. Programa de Saneamento Básico Integrado 

• Fundo de Coesão;  

• POA - Programa Operacional do Ambiente, em particular as medidas do Eixo 

Prioritário 1 – Gestão Sustentável dos Recursos Naturais;  

• PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

3. Programa de Valorização Territorial 

• Fundo de Coesão;  

• POA - Programa Operacional do Ambiente no âmbito do Eixo Prioritário 1 – Gestão 

Sustentável dos Recursos Naturais e do Eixo Prioritário 2 – Integração do Ambiente 

nas Actividades Económicas e Sociais;  

• PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

• LIFE - Instrumento Financeiro para o Ambiente; 

• Iniciativa Comunitária Urban II; 

• POE – Programa Operacional da Economia, no âmbito da medida 2.4 - Fomentar 

novos espaços de desenvolvimento económico; 

• LEADER + - PDL da Península de Setúbal: Acção 1 - Criação e recuperação de 

espaços de lazer; Acção 2 – Criação de centros de promoção da imagem rural e 
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ambiental; Acção 6 – Qualificação ambiental e paisagística; Acção 13 – Sensibilização 

e informação ambiental. 

Salienta-se ainda a possibilidade de recurso aos programas de habitação social e a 

custos controlados geridos pelo Instituto Nacional de Habitação/Instituto de Gestão 

e Administração do Património Habitacional do Estado (INH/IGAPHE). 

 

4. Fórum Sociedade e Família 

• POEFDS - Programa Operacional do Emprego, Formação e Desenvolvimento 

Social, em particular as medidas integradas no Eixo 5 – Promoção do 

Desenvolvimento Social; 

• POS – Programa Operacional da Saúde – Saúde XXI, no que respeita às questões 

ligadas à toxicodependência; 

• PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

• Iniciativa Comunitária EQUAL; 

• LEADER + - PDL da Península de Setúbal: Acção 7 – Reforço da coesão social. 

 

5. Rede Cultural da Península de Setúbal 

• POC – Programa Operacional da Cultura; 

• PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

• POE – Programa Operacional da Economia – Turismo; 

• PIQTUR - Programa de Intervenções para a Qualificação do Turismo 

• LEADER + - PDL da Península de Setúbal: Acção 14 – Promoção da identidade da 

Zona de Intervenção. 
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6. Rede Desportiva da Península de Setúbal 

• PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

7. Programa Escola e Vida Activa 

• Programa Operacional Educação – PRODEP III 

• PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

• LEADER + - PDL da Península de Setúbal: Acção 9 – Formação e tecnologias de 

informação; Acção 10 -  Empregabilidade 

 

8. Programa de Reforço do Emprego e da Capacidade Empresarial e Produtiva 

• POE – Programa Operacional da Economia; 

• POEFDS - Programa Operacional do Emprego, Formação e Desenvolvimento 

Social; 

• POCTI - Programa Operacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

• POADR – Programa Operacional da Agricultura e Desenvolvimento Regional; 

• POP – Programa Operacional das Pescas; 

• PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

• SISCOOP – Programa de Reforço e Dinamização da Cooperação Empresarial; 

• Programa Empreender, desenvolvido pelo Instituto de Formação Empresarial 

Avançada com o apoio do IAPMEI; 

• Programa GERIR; 

• Programa NEST - Novas Empresas de Suporte Tecnológico; 

• Iniciativa Comunitária EQUAL; 

• LEADER + - PDL da Península de Setúbal.  
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9. Programa de Inovação e Qualidade na Península de Setúbal 

• POE – Programa Operacional da Economia; 

• Programa Operacional Ciência, Tecnologia e Inovação; 

• POEFDS - Programa Operacional do Emprego, Formação e Desenvolvimento 

Social; 

• Programa FIVE – Fomento da Inovação e Valorização Empresarial; 

• Programa IDEIA - Investigação e Desenvolvimento Empresarial Aplicado; 

• LIFE - Instrumento Financeiro para o Ambiente; 

• PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

• LISACTION - Programa Regional de Acções Inovadoras da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo; 

• LEADER + - PDL da Península de Setúbal - Acção 8 – Formação profissional na 

área da gestão; Acção 9 – Formação e tecnologias de informação; Acção 11 – 

Certificação, promoção, rotulagem e embalagem de produtos locais de qualidade. 

10. Programa de Desenvolvimento Turístico da Península de Setúbal 

• POE – Programa Operacional da Economia – Turismo; 

• PORLVT – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

• PIQTUR - Programa de Intervenções para a Qualificação do Turismo; 

• PROREST II - Programa de Apoio à Requalificação e Modernização dos 

Estabelecimentos de Restauração e de Bebidas; 

• LEADER + - PDL da Península de Setúbal: Acção 12 – Promoção turística.  
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11. Programa de Dinamização do Sector Primário e Valorização do Espaço 

Rústico 

• POADR – Programa Operacional da Agricultura e Desenvolvimento Regional; 

• LEADER + - PDL da Península de Setúbal 
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14. LISTA DE MEDIDAS 
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14.1. 
Eixo estratégico 1 - Prom

oção da qualidade do território regional 

Q
uadro A

.1 – M
edidas tendentes a m

elhorar a m
obilidade de nível nacional e internacional 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

1. 
Planear 

 
a 

gestão 
articulada dos portos da 
Á

rea 
M

etropolitana 
de 

Lisboa 
e 

do 
Porto 

de 
Sines  

Identificação das vocações específicas de cada porto e consequente afectação dos 
m

eios e recursos necessários à sua progressiva afirm
ação com

o plataform
a 

portuária especializada, num
 contexto de com

plem
entaridade dos portos de 

Lisboa, Setúbal e Sesim
bra. 

Integrar o Porto de Setúbal na rede nacional de logística.  

 

Portos de Lisboa e 
Setúbal/Sesim

bra 
A

dm
inistração dos Portos de Setúbal 

e Sesim
bra, 

A
dm

inistração do Porto de Lisboa, 

Secretaria de Estado da 
A

dm
inistração Portuária 

2. 
Prom

oção 
de 

realização 
de 

estudos 
para 

a 
m

elhoria 
das 

acessibilidades 
rodo-

ferroviárias aos portos 

M
elhoria das condições de acessibilidade rodoviária e ferroviária através de 

acções articuladas com
 os projectos previstos nos PD

M
 de A

lm
ada e Setúbal 

Elaboração de estudos que contribuam
 para a m

elhoria dos acessos rodoviários e 
ferroviários aos portos, em

 função dos diferentes tipos de tráfego e dos interlands 
que interessa potenciar. 

Setúbal, 
Porto 

B
randão, 

Trafaria, B
anática 

C
âm

aras M
unicipais de A

lm
ada e 

Setúbal 
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Q
uadro A

.1 – M
edidas tendentes a m

elhorar a m
obilidade de nível nacional e internacional 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

3. Prom
oção de estudos 

de 
localização 

de 
pla-

taform
as 

logísticas, 
in-

tegradas 
no 

sistem
a 

logístico nacional. 

Identificação 
das 

áreas 
potencialm

ente 
vocacionadas 

para 
a 

criação 
de 

plataform
as logísticas, nom

eadam
ente na zona de C

oina – na proxim
idade do 

pólo industrial aí existente – e em
 Setúbal/M

itrena. R
ealização do estudo para 

definir o perfil, delim
itação exacta e articulação da plataform

a da A
M

L-Sul 

com
 outras plataform

as logísticas m
enores. 

Península de Setúbal 

 

A
ssociação de M

unicípios do D
istrito 

de Setúbal; 

A
ER

SET 

M
in. Econom

ia 

Secretaria de Estado dos Transportes 
e Secretaria de Estado da 
A

dm
inistração Portuária. 

4. 
Identificação 

das 
funções da nova travessia 
do Tejo de acordo com

 
as 

necessidades 
de 

transporte de passageiros 
e de m

ercadorias e da sua 
necessária 

articulação 
com

 o projecto da alta 
velocidade 

M
elhoria, em

 term
os nacionais e regionais, das condições de acessibilidade 

rodoviária e  erroviária – tanto ligeira com
o pesada - à Península.  

A
ssegurar um

a boa ligação ferroviária e rodoviária à futura estação central de 
Lisboa 

Elaboração 
de 

estudos 
que 

contribuam
 

para 
um

a 
m

elhor 
definição 

da 
im

prescindível articulação dos projectos previstos para a rede ferroviária nacional 
(tanto em

 bitola ibérica com
o em

 bitola europeia – alta velocidade) e a rede de 
m

etropolitano ou de eléctrico m
oderno a desenvolver na Península de Setúbal, 

assim
 com

o para identificação dos diferentes tipos de tráfego potenciais 

Península de Setúbal 
 

G
rupo de M

issão para a 3ª 

Travessia, 

A
utoridade M

etropolitana de 
Transportes, 

R
EFER

, 

C
P, 

Em
presa do M

ST, 

M
etropolitano de Lisboa,EP 
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Q
uadro A

.1 – M
edidas tendentes a m

elhorar a m
obilidade de nível nacional e internacional 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

5. 
Prom

oção 
da 

organização e criação de 
serviços 

suburbanos 
e 

regionais, 
com

 
reba-

tim
ento 

na 
estação 

principal de Pinhal N
ovo 

C
riação de um

 nó de interconexão de redes ferroviárias no Pinhal N
ovo, dotando 

a estação de Pinhal N
ovo das condições necessárias para desem

penhar o papel de 
principal 

centro 
de 

interconexão 
do 

sistem
a 

de 
transportes 

no 
interior 

da 
Península de Setúbal (horários cadenciados a partir do Pinhal N

ovo). Estudo de 
identificação da tipologia de serviços em

 função das necessidades de transporte e 
dos projectos existentes ou em

 curso. 

Pinhal N
ovo 

Secretaria de Estado dos Transportes, 

R
EFER

, 

C
P 

A
utoridade M

etropolitana de 
Transportes, 

6. 
A

rticulação 
da 

rede 
rodoviária 

internacional, 
nacional 

e 
regional 

visando a correspondente 
m

elhoria 
da 

acessi-
bilidade 

rodoviária 
glo-

bal da Península. 

A
ssegurar as ligações rodoviárias da Península ao novo aeroporto 

C
onstrução do IC

11 e da Ponte do C
arregado. C

om
pletar o IC

 13 (A
nel de C

oina) 

IC
3: Lanço M

ontijo/Porto A
lto, IC

3/A
13: A

lm
eirim

/Porto A
lto, IC

11/A
10: Lanço 

C
arregado/IC

3 (Porto A
lto), IC

11/A
13: Santo Estêvão/M

arateca (A
2/A

6) 

IC
20: Prolongam

ento para sul da C
osta da C

aparica até ao IC
32, IC

32: Ligação 
IC

20 (nó do Funchalinho) /C
oina (IC

21) / C
R

IPS,  

Funchalinho/Trafaria, V
ariante à EN

252 (Pinhal N
ovo), ER

10-4: Lanço Praias do 
Sado/Zona Portuária 

C
onstrução do lanço C

asas A
m

arelas/A
lto da G

uerra. C
onstrução da ER

 10 

C
riar acesso à A

2 em
 C

orroios; C
onstruir varinate à EN

 378 com
 ligação à EN

 10 
e Palm

ela a sul da A
2 (troço da ER

 380) 

Península de Setúbal 
Instituto de Estradas de Portugal 

B
R

ISA
 

A
utarquias 

A
utoridade M

etropolitana de 
Transportes, 
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Q
uadro A

.1 – M
edidas tendentes a m

elhorar a m
obilidade de nível nacional e internacional 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

7. 
M

edidas 
visando 

a 
articulação 

das 
redes 

ferroviárias existentes e 
previstas 

visando 
a 

m
elhoria 

da 
acessibili-

dade 
ferroviária 

à 
Península 

A
ssegurar ligações ferroviárias da Península ao novo aeroporto da O

TA
 

C
riação e organização de novos serviços em

 função da nova rede ferroviária, 
nom

eadam
ente a partir da estação do Pinhal N

ovo. 

C
riação de um

a ligação ferroviária dupla com
 Lisboa, quer através da rede actual 

após o fecho de m
alha entre C

oina e o Pinhal N
ovo, quer pelo prolongam

ento até 
ao Pinhal N

ovo da futura linha norte-sul em
 bitola standard. 

Pugnar pela ligação do TG
V

 a M
adrid, através de B

adajoz com
 eventual 

atravessam
ento da PS e serviço ao polo logístico de M

arateca-Pegões 

Localização da G
are C

enrtral de Lisboa na Península de Setúbal 

 

Península de Setúbal 
R

EFER
 e C

P, 

A
utoridade M

etropolitana de 
Transportes, 

 

 



 

Plano  

             

312 

Q
uadro A

.2 – M
edidas tendentes a m

elhorar a m
obilidade de nível R

egional / M
etropolitano 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

8. M
edidas de prom

oção 
da m

elhoria das ligações 
à M

argem
 N

orte  

Execução de novas travessias no Tejo, nom
eadam

ente entre A
lgés e a Trafaria e a 

m
ontante do C

arregado. 

Estudo da viabilidade técnica e financeira de um
 serviço de m

etropolitano ligeiro 
entre o Pinhal N

ovo e o M
ontijo, com

 eventual ligação a Lisboa pela ponte V
asco 

da G
am

a. 

Prom
oção da utilização dos transportes colectivos com

 o m
esm

o nível de 
qualidade 

qualquer 
que 

seja 
o 

m
odo 

de 
transporte 

colectivo 
utilizado. 

D
esenvolvim

ento da diversificação m
odal através de acções de coordenação entre 

os operadores de transporte 

 

A
rco R

ibeirinho da PS 

G
abinete da N

ova Travessia do 
Tejo, 

IEP, 

R
EFER

, 

D
G

TT, 

Em
presa do M

ST 

A
utoridade M

etropolitana de 
Transportes, 

9. M
edidas de prom

oção 
da m

elhoria das acessi-
bilidades no A

rco R
ibei-

rinho 

Integração 
de 

projectos 
de 

infra-estruturas 
e 

serviços 
que 

m
elhorem

 
as 

acessibilidades e avaliação dos seus im
pactes. C

onclusão da 1ª e 2ª fases do M
ST. 

C
onstrução 

da 
ligação 

rodoviária 
B

arreiro-Seixal, 
C

onstrução 
da 

ligação 
rodoviária M

oita-M
ontijo. C

onclusão da construção da ligação ferroviária C
oina-

Pinhal N
ovo. C

onstruir nova estação do com
boio em

 V
ale Flores. 

 

A
rco R

ibeirinho da PS 

IEP, 

R
EFER

, 

D
G

TT, 

Em
presa do M

ST, 

A
utarquias 

A
utoridade M

etropolitana de 
Transportes, 
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Q
uadro A

.2 – M
edidas tendentes a m

elhorar a m
obilidade de nível R

egional / M
etropolitano 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

10. A
rticulação do A

rco 
R

ibeirinho com
 Setúbal 

M
elhoria 

da 
articulação 

do 
A

rco 
R

ibeirinho 
com

 
Setúbal 

através 
do 

reaproveitam
ento de infra-estruturas e m

elhoria dos serviços de transportes. 
R

eaproveitam
ento do espaço canal da antiga ligação M

ontijo-Pinhal N
ovo para o 

desenvolvim
ento 

de 
um

 
serviço 

com
 

características 
urbanas 

/ 
suburbanas. 

Im
plantação de integração tarifária (bilhete único urbano / suburbano) 

M
ontijo, Palm

ela, Setúbal 
D

G
TT, 

Em
presas de transporte colectivo de 

passageiros, 

A
utarquias 

A
utoridade M

etropolitana de 
Transportes, 

 

11. 
M

elhoria 
da 

acessibilidade em
 trans-

portes colectivos às áreas 
de 

lazer 
e 

pontos 
de 

interesse turístico 

R
eordenam

ento da circulação e do estacionam
ento nos acessos às praias e pontos 

de interesse turístico. D
esenvolvim

ento e concretização de acções de m
elhoria das 

acessibilidades e prom
oção dos transportes colectivos, prolongam

ento do M
ST à 

C
osta da C

aparica. C
om

pletar da variante à C
osta da C

aparica. C
om

pletar da 
variante à EN

10 e sua ligação com
 a via turística. M

elhora a acessibilidade 
rodoviária 

ao 
concelho 

de 
Sesim

bra. 
R

eordenam
ento 

da 
circulação 

e 
do 

estacionam
ento e prom

oção de transportes colectivos (m
ini-bus e bicicleta) no 

Parque da A
rrábida. C

riação de um
 serviço com

binado de ferris com
 um

 serviço 
especial de autocarros em

 Tróia, com
o alternativa eficaz à intenção de construir 

um
a ligação rodoviária entre Setúbal e Tróia 

Frente A
tlântica entre a 

C
osta da C

aparica e o C
abo 

Espichel 

Parque N
atural da A

rrábida 

Península de Tróia 

Sesim
bra 

 

D
G

TT, 

O
peradores de transportes, 

Em
presa do M

ST, 

Secretaria de Estado dos 
Transportes, 

C
M

’s, 

IEP, 

IC
N
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Q
uadro A

.2 – M
edidas tendentes a m

elhorar a m
obilidade de nível R

egional / M
etropolitano 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

12. Prom
oção da m

ulti-
m

odalidade 
D

esenvolvim
ento da articulação funcional e tarifária entre os vários m

odos de 
transporte. Elaboração de um

 plano de deslocações urbanas da Península de 
Setúbal. C

riação de um
a m

esa de concertação entre D
G

TT, C
âm

aras M
unicipais e 

operadores de transporte. D
esenvolvim

ento dos estudos conducentes à instituição 
de um

 bilhete de rede para cada subzona de transportes da Península de Setúbal. 

Península de Setúbal 

 

D
G

TT, 

O
peradores de transportes, 

C
M

’s 

13. D
esenvolvim

ento de 
sistem

as 
integrados 

Transporte 
individual 

/ 
Transporte colectivo 

Prom
over a redução da utilização do TI nas deslocações quotidianas com

 a 
construção de parques dissuasores nas principais estações, term

inais fluviais e nós 
de transportes colectivos; adopção de um

 sistem
a tarifário integrado entre 

estacionam
ento e TC

. C
riação de um

 serviço de ferries entre A
lgés e a Trafaria, 

substituindo assim
 o actualm

ente existente entre C
acilhas e o C

ais do Sodré. 

 

Península de Setúbal 

Transtejo, 

A
PL, 

C
M

 de A
lm

ada. 

A
utoridade M

etropolitana de 
Transportes, 

 

14. 
M

elhoria 
da 

atrac-
tividade 

do 
sistem

a 
transporte colectivo nas 
travessias do Tejo 

R
eforço das carreiras fluviais entre Trafaria e B

elém
/A

lgés; redução dos tem
pos 

de atravessam
ento fluvial entre B

arreiro e Lisboa; reform
ulação das coroas do 

passe interm
odal entre as duas m

argens do Tejo; construção de ram
pas de acesso 

para TC
 à Praça da Portagem

 a partir da zona do viaduto do Pragal. 

M
elhoram

entos no term
inal e pontões da Trafaria (m

ais parqueam
ento de viaturas 

e estrutura de apoio a pontões) e construção dos term
inais e pontões, incluindo 

parqueam
ento de viaturas, de M

iratejo (Seixal II) e M
oita (A

lhos V
edros) 

Trafaria, Pragal, 

Seixal, 

M
oita, 

M
ontijo 

Soflusa e Transtejo 

A
PL, 

C
M

’s 
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Q
uadro A

.2 – M
edidas tendentes a m

elhorar a m
obilidade de nível R

egional / M
etropolitano 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

15. 
Favorecim

ento 
de 

um
a 

utilização 
racional 

do Transporte Individual 

Introdução de sistem
a prioritário e bonificado para a travessia da Ponte 25 de 

A
bril e V

asco da G
am

a, para veículos com
 ocupação igual ou superior a três 

passageiros. 

Im
plem

entação de um
 sistem

a selectivo de portagens que distinga os utilizadores 
m

ais frequentes dos ocasionais e os períodos de ponta dos restantes períodos do 
dia e da noite. 

C
riar um

a travessia gratuita no Tejo ( Ponte 25 de A
bril) 

A
lm

ada/Pragal/M
ontijo 

Lusoponte, 

Secretaria de Estado das O
bras 

Públicas 

16. D
esenvolvim

ento da 
rede do M

ST 
C

onclusão da 2ª e 3ª fases da rede M
ST e estudo do seu prolongam

ento até ao 
M

ontijo.  

Estudo do possível aproveitam
ento do espaço canal da antiga ferrovia entre o 

Pinhal N
ovo e o M

ontijo para utilização do M
ST. 

B
arreiro, M

oita, M
ontijo, 

Palm
ela 

D
G

TT, 

Em
presa do M

ST, 

Secretaria de Estado dos 
Transportes, 

C
M

’s 

17. O
bservatório das 

novas travessias do Tejo 
Espaço de debate e avaliação de propostas relativas a novas travessias do Tejo 

M
onitorização do desem

penho das travessias já existentes 

A
rco R

ibeirinho da PS 
A

utoridade M
etropolitana de 

Transportes, 
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Q
uadro A

.3 – M
edidas tendentes a m

elhorar a m
obilidade de nível M

unicipal / Local 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

18. Libertação do espaço 
público da presença m

a-
ciça do autom

óvel 

C
onstrução de parques de estacionam

ento nas áreas centrais e para residentes. 

D
esenvolvim

ento de espaços e ruas pedonais nas áreas centrais. 

Principais 
núcleos 

urbanos 
da Península de Setúbal 

C
M

’s 

19. Prioridade à circula-
ção dos TC

 nas zonas 
congestionadas 

e 
no 

acesso aos principais nós 
rodoviários 

C
riação de corredores reservados a TC

’s e de aproxim
ação nos cruzam

entos m
ais 

congestionam
entos das redes rodoviárias prim

ária e secundária. 
Principais 

núcleos 
urbanos 

da Península de Setúbal e 
acessos 

congestionados 
à 

rede rodoviária nacional. 

  

C
M

’s 

A
utoridade M

etropolitana de 
Transportes, 

D
G

TT, IEP, 

 

20. Integração funcional 
e tarifária entre os ope-
radores 

de 
transportes 

dos vários centros urba-
nos e dos serviços subur-
banos 

D
esenvolvim

ento de bilhetes de rede e  integração tarifária (bilhete único urbano 
+ ferrovia + suburbanos) 

Península de Setúbal 
D

G
TT, 

Secretaria de Estado dos 
Transportes, 

O
peradores de transportes 

A
utoridade M

etropolitana de 
Transportes 
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Q
uadro A

.3 – M
edidas tendentes a m

elhorar a m
obilidade de nível M

unicipal / Local 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

21. D
esenvolvim

ento de 
zonas de estacionam

ento 
tarifado 

nas 
zonas 

centrais 

Elaboração de estudos de reordenam
ento da circulação e do estacionam

ento e prom
oção de 

transportes alternativos (m
ini-bus, bicicletas). 

Prom
oção de zonas de estacionam

ento tarifado nas áreas centrais e de parques de 

estacionam
ento em

 estrutura edificada. 

Principais 
núcleos 

urbanos 
da Península de Setúbal 

C
M

’s 

22. C
riação de serviços 

únicos 
de 

transportes 
colectivos 

nos 
subsis-

tem
as da Península 

C
riação de serviços de transportes colectivos para os subsistem

as urbanos Setúbal 
/ Palm

ela e M
ontijo / A

lcochete 
Setúbal, 

Palm
ela, 

M
ontijo, 

A
lcochete 

D
G

TT, 

C
M

’s,  TST,  

Transportes C
olectivos do B

arreiro 

23. R
edução da sinistra-

lidade rodoviária 
R

edução da velocidade de circulação nas áreas urbanas (im
plantação de esquem

as 
de m

oderação da circulação nas áreas residenciais).  

M
elhoria da protecção da circulação de peões e bicicletas 

Principais 
núcleos 

urbanos 
da Península de Setúbal 

C
M

’s 
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Q
uadro A

.4 – M
edidas R

elativas às Á
guas de A

bastecim
ento 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

24. Pesquisa de N
ovas 

O
rigens de Á

gua. 
D

everão ser prosseguidos os estudos hidrológicos e geológicos tendentes a 
determ

inar novas origens de água. A
s novas origens com

plem
entarão captações 

existentes e/ou substituirão aquelas cuja produtividade já não é rentável ou que se 
apresentam

 poluídas. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários e 

no caso de se concretizar a criação 
da em

presa Interm
unicipal de 

abastecim
ento de água, tam

bém
 

esta. 

25. Preservação das O
ri-

gens de Á
gua. 

D
everão ser estabelecidas regras rígidas para as captações de água, em

 term
os de 

m
étodos e de quantidade de água captada, de form

a a preservar a sua qualidade e 
quantidade. 

Península de Setúbal 
Instituto da Á

gua e U
tilizadores de 

água subterrânea. 

26. R
eabilitação e O

pti-
m

ização dos Sistem
as de 

A
dução, A

rm
azenam

ento 
e D

istribuição. 

M
anter actualizado o cadastro dos sistem

as ou elaborá-lo, caso não exista. C
om

 
base no m

esm
o, estabelecer as necessárias acções de reabilitação e optim

ização. 
Salientam

-se, com
o acções im

ediatas, a elim
inação de ligações clandestinas, a 

instalação de contadores em
 pontos de abastecim

ento colectivo de bairros 
degradados e as ligações dom

iciliárias na recuperação deste tipo de bairros. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 

27 A
m

pliação dos Siste-
m

as existentes. 
A

 aprovação de Planos de U
rbanização e de novas construções deverá ser 

antecedida da análise e sim
ulação dos sistem

as existentes, de form
a a desenvolver 

atem
padam

ente as infra-estruturas necessárias. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 
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Q
uadro A

.4 – M
edidas R

elativas às Á
guas de A

bastecim
ento 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

28. C
ontrolo 

dos 
Siste-

m
as de A

bastecim
ento. 

Program
ar, im

plem
entar e/ou m

elhorar os sistem
as de m

onitorização e de 
controlo da qualidade da água, desde a produção até à distribuição. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 

29. Elaboração de Planos 
de Em

ergência. 
Estruturar e im

plem
entar planos de em

ergência para o caso de avarias e 
interrupções nos sistem

as de abastecim
ento de água, de form

a a garantir os 
serviços m

ínim
os. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários 

e, no caso de se concretizar a 
criação da em

presa Interm
unicipal, 

tam
bém

 esta. 

30. Form
ação 

Técnica 
Especializada dos M

eios 
H

um
anos. 

Prom
over e assegurar a form

ação dos m
eios hum

anos. A
 m

elhoria da qualidade 
dos recursos hum

anos disponíveis é um
a m

edida fundam
ental para o correcto 

funcionam
ento dos sistem

as. 

Península de Setúbal 
Entidades Em

presariais, públicas e 
privadas e operadores dos sistem

as. 

O
 M

inistério do A
m

biente tem
 um

 
papel im

portante no que respeita ao 
estím

ulo e à prom
oção da 

form
ação. 

31. Prom
oção de A

cções 
de Esclarecim

ento. 
D

everão ser levadas a cabo acções de esclarecim
ento junto das populações e 

sectores económ
icos acerca do im

portante papel da água e da sua correcta gestão. 
Estas acções passam

 por prom
over debates nas escolas, clubes desportivos, 

centros com
unitários da região, pela elaboração de panfletos a distribuir junto das 

populações, entre outras. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 
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Q
uadro A

.4 – M
edidas R

elativas às Á
guas de A

bastecim
ento 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

32. Estabelecim
ento de 

um
 Sistem

a Tarifário. 
D

everá ser estabelecido um
 sistem

a tarifário equilibrado, que assegure os custos 
de investim

ento e exploração associados à construção e operação dos sistem
as. 

Im
porta adoptar soluções que conduzam

 a tarifas que tenham
 em

 consideração o 
poder de com

pra das populações. D
everão ser adoptadas as soluções que 

conduzam
 a um

a m
aior justiça e rigor nas tarifas a praticar, procurando um

a 
harm

onização do tarifário e regulam
entos ao nível da PS. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 

 

Q
uadro A

.5 – M
edidas R

elativas às Á
guas R

esiduais 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

33. R
eabilitação e O

pti-
m

ização dos Sistem
as de 

D
renagem

 
de 

Á
guas 

R
esiduais. 

Efectuar o levantam
ento dos sistem

as de drenagem
 para correcção das anom

alias 
e ajuste de caudais. Este levantam

ento deverá identificar o tipo de rede de 
drenagem

, o m
aterial, a idade, a presença de águas residuais industriais e a 

existência de ETA
R

. D
everão ser substituídas as redes danificadas, alteradas as 

redes do tipo unitário para separativo, controladas as ligações clandestinas, etc.. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 
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Q
uadro A

.5 – M
edidas R

elativas às Á
guas R

esiduais 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

34. 
R

eabilitação, 
A

m
-

pliação e A
dequação dos 

G
raus de Tratam

ento ao 
M

eio 
R

eceptor 
das 

ETA
R

. 

Proceder ao levantam
ento das ETA

R
 existentes, de m

odo a identificar faltas e 
anom

alias. D
everão ser identificados os sistem

as de drenagem
 afectos a cada 

estação de tratam
ento e os seus m

eios receptores.  

O
 tratam

ento das águas residuais deverá atender ao m
eio receptor. N

o caso da 
Península de Setúbal e segundo o D

.L. nº 152/97, de 18 de Junho são de salientar 
os Esteiros dos estuários do Tejo e Sado, as lagoas e as descargas no m

ar em
 

zonas balneares. 

Para esta m
edida terão de ser caracterizados os processos de tratam

ento, avaliadas 
as suas eficiências e instalados os processos de tratam

ento necessários. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 

35. A
m

pliação dos Siste-
m

as existentes 
A

 aprovação de Planos de U
rbanização e de novas construções deverá ser 

antecedida da análise e sim
ulação dos sistem

as existentes, de form
a a construir 

atem
padam

ente as infra-estruturas necessárias. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 

36. C
ontrolo dos Siste-

m
as. 

Program
ar, im

plem
entar e/ou m

elhorar os sistem
as de m

onitorização, dando 
especial atenção às ligações clandestinas, à descarga de águas residuais industriais 
nas redes urbanas e à qualidade dos efluentes tratados. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras 

M
unicipais, 

Serviços 
M

unicipalizados, Privados. 
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Q
uadro A

.5 – M
edidas R

elativas às Á
guas R

esiduais 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

37. Elaboração de Planos 
de Em

ergência. 
Elaborar planos de em

ergência para o caso de avarias e interrupções nos sistem
as 

de drenagem
 e tratam

ento de águas residuais, com
 vista a garantir os serviços 

m
ínim

os. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários e 

Em
presa Interm

unicipal, caso se 
concretize a sua criação. 

38. Form
ação Técnica 

Especializada dos M
eios 

H
um

anos 

Prom
over e assegurar a form

ação dos m
eios hum

anos. A
 m

elhoria da qualidade 
dos recursos hum

anos disponíveis é um
a m

edida fundam
ental para o correcto 

funcionam
ento dos sistem

as. 

Península de Setúbal 
Entidades Em

presariais, públicas e 
privadas e operadores dos sistem

as. 

O
 M

inistério do A
m

biente tem
 um

 
papel im

portante no que respeita ao 
estím

ulo e à prom
oção da 

form
ação. 

39. Estabelecim
ento de 

um
 Sistem

a Tarifário. 
D

everá ser estabelecido um
 sistem

a tarifário equilibrado, que tom
e em

 conta os 
custos de investim

ento e de exploração associados à construção e operação dos 
sistem

as. Im
porta adoptar soluções que conduzam

 a tarifas que tenham
 em

 
consideração o poder de com

pra das populações. D
everão ser adoptadas as 

soluções que conduzam
 a um

a m
aior justiça e rigor nas tarifas a praticar, 

procurando um
a harm

onização do tarifário e regulam
entos ao nível da PS. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 
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Q
uadro A

.5 – M
edidas R

elativas às Á
guas R

esiduais 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

40. Prom
over a R

eutili-
zação das Á

guas R
esidu-

ais 

D
esenvolver os estudos necessários com

 vista à reutilização das águas residuais. 
Estes estudos deverão abordar a viabilidade técnica e económ

ica da reutilização e 
definir 

as 
acções 

necessárias 
para 

a 
instalação 

das 
infra-estruturas 

correspondentes. 
Esta 

m
edida 

proporcionará 
reduções 

significativas 
nas 

necessidades de água com
 qualidade para consum

o público, com
pensando os 

investim
entos a realizar e os respectivos custos de exploração das infra-estruturas. 

O
s efluentes poderão ser reutilizados na rega de áreas para recreio e lazer, 

lavagem
 de sanitários públicos, unidades industriais, lavagem

 de ruas e veículos, 
com

bate a incêndio, alim
entação de autoclism

os em
 redes prediais, entre outros. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 

 

Q
uadro A

.6 – M
edidas R

elativas aos R
esíduos Sólidos U

rbanos 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

41. 
O

ptim
ização 

dos 
Sistem

as de R
em

oção e 
Transporte 

a 
D

estino 
Final. 

D
everão ser levantados os sistem

as de recolha e calculados os seus custos de 
exploração. C

aracterizados os sistem
as deverão ser estudadas alternativas com

 
vista à redução do custo global de funcionam

ento e dos tem
pos de rem

oção. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 
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Q
uadro A

.6 – M
edidas R

elativas aos R
esíduos Sólidos U

rbanos 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

42. G
eneralizar a R

em
o-

ção Selectiva, prom
oven-

do a R
edução, R

ecicla-
gem

 e R
eutilização. 

D
everá ser estudada a criação e o reforço de alternativas de redução, reciclagem

 e 
reutilização dos resíduos sólidos urbanos, com

 base no conceito de gestão 
integrada, que passam

 por estabelecer ligações com
 entidades recicladoras, com

 
vista a que elas próprias procedam

 à rem
oção dos resíduos com

o o vidro, papel, 
em

balagens, etc.; aum
entar a rede de ecopontos e a sua periodicidade de descarga, 

e estudar e im
plem

entar, a triagem
 na fonte. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais com
 

participação da A
M

A
R

SU
L e de 

eventuais, C
oncessionários. 

43. R
edução da Produção 

de R
SU

. 
R

edução da quantidade e/ou perigosidade dos resíduos através de acções, das 
quais se destacam

 a utilização de m
atérias-prim

as sem
 ou com

 m
enor quantidade 

possível de elem
entos poluentes; a m

odificação do processo produtivo, aplicado 
principalm

ente à indústria; a substituição ou m
odificação dos produtos por outros 

am
bientalm

ente m
ais com

patíveis e a reutilização dos R
SU

, em
 particular dos 

resíduos de em
balagens. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários, 

englobados num
a estratégia 

nacional. 

44. 
Estabelecer 

Locais 
para D

eposição de R
esí-

duos Inertes e N
ão V

alo-
rizáveis. 

C
riar zonas para deposição dos entulhos em

 aterros até que sejam
 desenvolvidas 

técnicas para a sua triagem
 e recuperação. 

A
 nível da Legislação, qualquer licença de construção deverá ser acom

panhada 
com

 a indicação do local onde serão descarregados os entulhos, para futura 
fiscalização. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras 

M
unicipais, 

Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 
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Q
uadro A

.6 – M
edidas R

elativas aos R
esíduos Sólidos U

rbanos 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

45. 
Form

ação 
Técnica 

Especializada dos M
eios 

H
um

anos. 

Prom
over e assegurar a form

ação dos m
eios hum

anos. A
 m

elhoria da qualidade 
dos recursos hum

anos disponíveis é um
a m

edida fundam
ental para o correcto 

funcionam
ento dos sistem

as. 

Península de Setúbal 
Entidades Em

presariais, públicas e 
privadas e operadores dos sistem

as. 

O
 M

inistério do A
m

biente tem
 um

 
papel im

portante no que respeita ao 
estím

ulo e à prom
oção da 

form
ação. 

46. Prom
oção de A

cções 
de Esclarecim

ento. 
Prom

over 
acções 

de 
esclarecim

ento 
junto 

dos 
cidadãos 

e 
dos 

sectores 
económ

icos, com
 vista à redução, reciclagem

 e reutilização de resíduos. D
ever-

se-á actuar junto das escolas, colectividades, principais unidades industriais, etc.. 

Estas acções são fundam
entais para conseguir a confiança das populações, 

facultando-lhes o esclarecim
ento das situações, distinguindo lixeiras de aterros 

sanitários, 
m

itigando 
sensações 

de 
im

posição 
e 

substituindo 
a 

ideia 
de 

vitim
ização. 

C
aso se avance com

 a triagem
 na fonte, deverão realizar-se cam

panhas de 
com

unicação que incentivem
 a deposição separada dos papéis, em

balagens, 
vidros e resíduos orgânicos, em

 cada casa. 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 

47. 
Estabelecim

ento 
de 

Taxas e Tarifas. 
D

everá ser estabelecido um
 sistem

a tarifário equilibrado, que tom
e em

 conta os 
custos de investim

ento e exploração associados à construção e operação dos 
sistem

as. Im
porta adoptar soluções que conduzam

 a tarifas que tenham
 em

 
consideração o poder de com

pra das populações. D
everão ser adoptadas as 

soluções que conduzam
 a um

a m
aior justiça e rigor nas tarifas a praticar, 

Península de Setúbal 
C

âm
aras M

unicipais, Serviços 
M

unicipalizados, C
oncessionários. 
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Q
uadro A

.6 – M
edidas R

elativas aos R
esíduos Sólidos U

rbanos 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

procurando um
a harm

onização do tarifário e regulam
entos ao nível da PS. 

 

Q
uadro A

.7 – M
edidas relativas ao am

biente
24 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

48. C
onclusão dos Pla-

nos 
H

idrográficos 
da 

B
acia do Tejo e do Sado  

R
eivindicar a conclusão destes planos, para a protecção das bacias e definição dos 

respectivos usos 
B

acias hidrográficas do Tejo 
e Sado  

A
dm

inistração C
entral, por reivin-

dicação dos m
unicípios e organiza-

ções em
presariais e não em

presa-
riais da PS. 

                                                 
24 D

everão igualm
ente ser consideradas com

o m
edidas da área do am

biente toda as m
edidas na área das infra-estruturas, das questões urbanas e da inovação com

 
im

pacto na área do ordenam
ento do território e da qualidade do am

biente. 
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Q
uadro A

.7 – M
edidas relativas ao am

biente
24 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

49. R
eform

a adm
inistra-

tiva com
 vista à aplica-

ção eficaz local da polí-
tica de planeam

ento sus-
tentável.  

C
om

 o objectivo de prom
over o reagrupam

ento das com
petências em

 m
atéria de 

decisão sobre aspectos que afectem
 o ar, solos e recursos naturais, actualm

ente 
espalhadas 

por 
m

inistérios, 
institutos, 

juntas 
e 

outros 
organism

os 
deve-se 

prom
over um

a reform
a adm

inistrativa que perm
itirá, nom

eadam
ente, sim

plificar e 
clarificar os circuitos de decisão, inform

ação e de diálogo entre os agentes 
directam

ente 
envolvidos 

na 
form

ulação 
e 

na 
aplicação 

do 
planeam

ento 
sustentável; 

coordenar 
transversalm

ente 
todos 

os 
órgãos 

de 
decisão, 

cujas 
com

petências tenham
 im

pacte no processo de planeam
ento sustentável; incentivar 

a criação de um
a espécie de pacto social de actuação entre todos os agentes, 

públicos 
e 

privados, 
nacionais 

e 
locais, 

cujas 
decisões 

afectem
, 

directa 
e 

indirectam
ente, as questões am

bientais, por form
a a discutir e a incentivar novas 

form
as de decisão e de actuação, m

ais am
igas do am

biente.   

A
dm

inistração 
central 

e 
local; Á

rea M
etropolitana de 

Lisboa; 
agrupam

entos 
de 

m
unicípios e m

unicípios. 

G
overno, em

 estreita colaboração 
com

 as autarquias e outros  organis-
m

os locais, associações públicas e 
privadas. 

50. A
plicação eficaz do 

princípio 
do 

poluidor-
pagador  

C
onsignado nos regulam

entos sobre A
m

biente da U
E e na Lei de B

ases do 
A

m
biente. N

ão foi regulam
entado. É considerado com

o um
 dos instrum

entos 
económ

icos m
ais eficazes para incentivar os poluidores a adoptarem

 tecnologias 
poupadoras do am

biente. Esta m
edida não exclui outras, que obriguem

 os 
poluidores ao tratam

ento efectivo dos seus efluentes. 

Todo 
o 

país. 
Todos 

os 
agentes 

económ
icos 

que 
produzam

 
e 

despejem
 

efluentes directam
ente para 

o m
eio am

biente e/ou rede 
pública de saneam

ento, que 
não disponham

 de qualquer 
tipo de sistem

a de recolha e 
de 

tratam
ento 

próprios 
ou 

colectivos. 

A
 A

dm
inistração C

entral, em
 forte 

colaboração 
com

 
as 

C
âm

aras,  
U

niversidades e  A
ssociações de 

Produtores.  
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Q
uadro A

.7 – M
edidas relativas ao am

biente
24 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

51. 
C

riação 
de 

um
 

O
bservatório 

da 
Á

gua 
para a Península de Se-
túbal  

O
 O

bservatório terá com
o tarefa principal a criação, im

plem
entação e gestão de 

um
 sistem

a estatístico integrado para a PS, que perm
ita controlar a oferta e a 

procura de água a partir do aquífero e a qualidade das águas de superfície e as 
costeiras, para os diferentes usos. N

o caso do aquífero, deverá controlar as 
captações para os vários fins, produzir indicadores de alerta e construir circuitos 
de transm

issão de inform
ação eficazes, que perm

itam
 inform

ar as autoridades 
com

petentes a tem
po de poderem

 desencadear as acções preventivas necessárias, 
sem

pre que tais indicadores sejam
 alcançados. N

o caso das linhas de água e águas 
costeiras, deverá produzir/concentrar toda a inform

ação relativa a parâm
etros de 

qualidade da água, por tipo de usos. D
everá igualm

ente fazer o inventário de 
todos os efluentes (dom

ésticos, industriais, pecuários e com
 origem

 difusa), 
organizados por origem

, volum
e de caudal e respectiva com

posição, por tipo de 
elem

entos e m
antê-lo actualizado. D

everá igualm
ente fornecer séries estatísticas e 

indicadores de quantificação e de qualificação dos efluentes e das águas, elaborar 
estudos e divulgar conclusões às autoridades responsáveis, agentes económ

icos, 
associações e população em

 geral. Este O
bservatório será o suporte técnico à 

im
plem

entação de algum
as m

edidas. 

O
 sistem

a deve abranger 
todas as linhas de água de 
superfície da Península, o 
aquífero e as águas costeiras. 
D

everá privilegiar as zonas 
de m

aior captação actual e 
prevista, as zonas industriais 
e as zonas m

ais fortem
ente 

sujeitas à acção da poluição 
difusa, com

 origem
 nas 

estradas, agricultura, ofici-
nas e estações de serviço, 
lixeiras e aterros quer 
estejam

 ou não selados.   

C
âm

aras e outros O
rganism

os 
públicos directam

ente responsáveis 
pela gestão das águas; U

niversida-
des; associações em

presariais. 
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52. Elaboração de um
a 

C
arta de R

iscos de O
cor-

rência 
de 

Processos 
de 

Instabilidade G
eotécnica 

e H
ídrica  

Este é um
 instrum

ento im
portante para a identificação das áreas, cuja ocupação 

possa acarretar riscos, com
 várias origens, agrupados segundo um

a escala 
hierarquizada 

de 
risco, 

quer 
para 

as 
populações 

quer 
para 

os 
respectivos 

equipam
entos. D

everá identificar as áreas de risco potencial à ocorrência de 
processos de instabilidade geotécnica e hídrica, classificando-as por grau de risco, 
proibindo edificações e equipam

entos em
 áreas de risco elevado e ponderar a 

necessidade de se tom
arem

 m
edidas de relocalização e realojam

ento nas zonas 
com

 m
aior risco potencial. 

Toda 
a 

Península, 
especialm

ente 
nas 

bacias 
hidrográficas do Tejo e do 
Sado, nas  zonas de cheia e 
zona costeira (arribas e zona 
dunar). 

A
dm

inistração 
Local 

em
 

estreita 
colaboração com

 a adm
inistração 

central e dos técnicos que estão a 
elaborar os Plano de O

rdenam
ento 

da O
rla C

osteira e Planos de B
acia. 

53. 
C

oncretização 
do 

Plano Florestal N
acional 

e R
egional 

Plano Sectorial: deverá ser feita a actualização dos cadastros, privilegiando a 
definição das zonas florestais e de m

ontado, que sejam
 consideradas estratégicas e 

insubstituíveis para o país.    

N
acional/PS. 

 

A
dm

inistração central, em
 colabo-

ração estreita com
 autarquias e 

outros organism
os regionais asso-

ciações em
presariais, am

bientais e 
de m

oradores/utilizadores dos 
espaços florestais para recreio, lazer 
e cultura.   

54. 
C

oncretização 
dos 

Planos de O
rdenam

ento 
para as áreas que estão 
protegidas e Elaboração 
dos projectos dos C

en-
tros de Interpretação 

O
s planos referidos são obrigatórios para as R

eservas e Parques N
aturais; definem

 
a política de preservação e conservação que se pretende aplicar, definindo os usos 
do solo e condições para a sua alteração, hierarquizados segundo os valores 
patrim

oniais em
 causa. O

s C
entros de Interpretação são estruturas fundam

entais 
para a conservação e o uso sustentável dos valores patrim

oniais protegidos, 
devendo-se definir e regulam

entar  a sua im
plem

entação. 

R
eserva 

N
atural 

do 
Tejo; 

Parque N
atural da A

rrábida, 
incluindo o Parque M

arinho; 
R

eserva 
N

atural 
do 

Sado; 
Lagoas do Poceirão. 

A
dm

inistração central em
 colabo-

ração com
 autarquias, associações 

em
presariais, de produtores, de 

am
bientalistas e de m

oradores 
/utilizadores dos espaços florestais 
para recreio, lazer e cultura.   
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55. D
efinição e criação 

de um
a R

ede de G
estão 

Integrada 
dos 

Espaços 
N

aturais, dos respectivos 
órgãos e instrum

entos de 
gestão. 

C
riar um

 instrum
ento fundam

ental para o sucesso de um
a gestão integrada do 

patrim
ónio natural da Península, de form

a a prom
over e a com

patibilizar os usos 
m

últiplos 
que 

a 
sociedade 

em
 

geral 
pode 

fazer 
dos 

bens 
e 

serviços 
proporcionados/produzidos por esse patrim

ónio. Para a sua concretização, torna-
se necessário cartografar todas as áreas naturais da Península, definindo e 
actualizando os respectivos perím

etros; classificar todo o espaço natural segundo 
um

a óptica integrada de uso sustentável que inclua os critérios de conservação 
nacionais 

e 
internacionais, 

as 
necessidades 

da 
gestão 

e 
m

anutenção 
da 

biodiversidade que os espaços contêm
 e a definição dos usos sustentáveis que os 

agentes e as populações podem
 fazer deles. Esta R

ede terá de ser gerido por um
 

órgão que seja integrado por representantes dos vários interesses, associados aos 
vários usos. O

s instrum
entos de gestão deverão ser de dois tipos: instrum

entos de 
aplicação e incentivo à aplicação das m

edidas de gestão; instrum
entos de 

penalização pelo não cum
prim

ento das m
edidas de gestão. 

Península/A
M

L. 

A
brange todos os espaços 

naturais, protegidos ou não. 

O
 m

odelo de gestão agora 
proposto pode igualm

ente 
ser aplicado ao território 
nacional, para a im

plem
en-

tação localizada das estraté-
gias de conservação e bio-
diversidade nacionais. 

A
dm

inistração central, A
M

L, 
autarquias, universidades e politéc-
nicos, associações de proprietários, 
associações am

bientalistas, 
associações de técnicos de conser-
vação do am

biente, agrícolas e 
outros, associações de m

oradores e 
de utilizadores.  

56. 
R

egulam
entação 

da 
aplicação do Princípio da 
Perequação 

previsto 
na 

Lei do O
rdenam

ento do 
Território 

É um
 instrum

ento económ
ico de incentivo fundam

ental para a aplicação m
ais 

eficaz da política de desenvolvim
ento sustentável em

 geral e das políticas de 
preservação e conservação do patrim

ónio natural e paisagístico, em
 particular. 

Estabelece o pagam
ento de um

a rem
uneração m

onetária a um
 proprietário, pelo 

facto de se ter prescindido do direito de uso privado da sua propriedade em
 favor 

de um
 direito de uso público.   

Escala nacional. A
o nível 

individual do proprietário 
e/ou  ao nível de qualquer 
divisão adm

inistrativa. 
D

evem
 igualm

ente abranger 
o C

apital N
atural Social-

m
ente D

esejável.   

A
dm

inistração central, em
 estreita 

colaboração com
 a U

nião europeia, 
autarquias 

locais, 
universidades, 

associações 
de 

proprietários, 
am

bientalistas, 
de 

m
oradores, 

de 
utilizadores 

e 
de 

população 
em

 
geral. 
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57. C
ontrolar as activi-

dades das explorações de 
inertes, 

aplicando 
o 

Princípio 
do 

Poluidor-
Pagador 

Instrum
ento económ

ico que tem
 com

o principal objectivo a internalização de um
a  

parte um
 custo am

biental gerado no âm
bito do processo de extracção e que até 

hoje tem
 vindo a ser exclusivam

ente suportado pela sociedade. 

Pedreiras da Península. M
as 

deve ser aplicado a todo o 
país 

por 
razões 

de 
com

petitividade. 

A
dm

inistração central, autarquias, 
com

 participação dos em
presários 

associações ligadas ao turism
o 

sustentável, associações de am
bien-

talistas,  de m
oradores e de 

consum
idores. 

58. D
ivulgar e incentivar 

os 
agentes 

económ
icos 

locais ligados ao sector 
prim

ário 
a 

adoptarem
 

estratégias integradas de 
exploração 

agro-pecua-
rio-piscícolo-am

bientais,  

A
 defesa pro-activa do patrim

ónio natural e da paisagem
 agro-am

biental da 
península só se tornarão um

a realidade produtiva do ponto de vista am
biental, 

económ
ico e social, se nela se envolverem

 os agentes locais. Este envolvim
ento 

pode ser feito adoptando/m
antendo práticas agro-pecuário-piscícola apoiadas na 

diversidade e no potencial dos recursos da Península, na preservação do am
biente 

e paisagem
, atentas às exigências de qualidade dos consum

idores, nacionais e 
estrangeiros. Tal só poderá ser feito, inform

ando e apoiando financeira e 
tecnicam

ente, de form
a continuada, os agentes locais que queiram

 aderir aos 
program

as 
agro-am

bientais. 
O

s 
m

eios 
económ

icos 
disponíveis 

através 
dos 

R
egulam

entos C
EE 2078/92, C

E 2079/92, C
EE 2080/92, 2081/92, 2082/92, C

E 
1257/99 e 1259/99 são m

anifestam
ente insuficientes para pretenderem

 provar a 
vontade da U

E abandonar o m
odelo de desenvolvim

ento produtivo assente na 
produção 

intensiva 
e 

industrializada 
e 

na 
com

petitividade 
pelos 

custos, 
substituindo-o por um

 outro baseado nos princípios da sustentabilidade  

Zonas 
húm

idas 
do 

Sado 
(Praias do Sado e Á

guas de 
M

oura); Zona de vinhos de 
Setúbal, A

zeitão e Palm
ela, 

R
egião 

V
itivinícola 

da 
A

rrábida 
(V

Q
PR

D
) 

e 
de 

Palm
ela 

(V
Q

PR
D

); 
Zona 

florestal 
e 

agrícola 
da 

PS 
(A

zeitão, 
Palm

ela 
e 

C
aparica); M

ontado da PS 
(Pinhal 

N
ovo, 

R
io 

Frio 
e 

Poceirão); Zona hortícola da 
PS 

(M
oita, 

A
lcochete, 

M
ontijo/C

oina). 

A
dm

inistração central, autarquias, 
associações 

de 
agricultores, 

produtores 
e 

consum
idores, 

técnicos 
agrários 

e 
am

bientais, 
associações 

ligadas 
ao 

turism
o, 

particularm
ente 

de 
turism

o  
sustentável. 
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59. C
riar um

 regim
e do 

tipo 
concessão 

para 
as 

áreas 
de 

m
atas 

e 
de 

floresta que são actual-
m

ente usados pelas po-
pulações para recreio e 
lazer 

A
 lim

peza e m
anutenção am

biental da floresta na PS e no país em
 geral, constitui 

um
 grave problem

a com
 que se debatem

 os proprietários e as autarquias, quando 
estes espaços são utilizados pela população em

 geral para recreio e lazer. C
om

 
esta m

edida pretende-se sugerir um
a form

a de criar um
a estrutura de intervenção 

activa, integrada e técnico/financeiram
ente sustentável a m

édio e longo prazos. 
N

esta estrutura, participariam
 os agentes directam

ente envolvidos (proprietários e 
autarquias) e os concessionários. Esta participação deve acom

panhar todas as 
fases de definição, im

plem
entação e gestão do projecto. 

Todas as zonas florestais da 
PS 

actualm
ente 

utilizadas 
pelas populações (M

atas de 
Sesim

bra, 
m

ontados, 
M

ata 
dos M

edos, Pinhais). 

A
utarquias e associações de 

proprietários, associações turísticas, 
especialm

ente as de turism
o susten-

tável, associações de m
oradores e 

am
bientalistas. 

60. C
ontrolar os acessos 

às áreas m
ais sensíveis 

do 
Parque 

N
atural 

da 
A

rrábida 

D
efinir um

 regim
e de acesso controlado baseado em

 im
pedir o tráfego individual 

de passagem
; se não existirem

 alternativas rodoviárias, elas devem
 ser criadas, 

para desviar este tipo de tráfego e consideradas na estratégia definida pela Equipa 
das Infra-Estruturas; criar um

a m
ini rede de  transportes públicos sustentáveis, 

apoiada em
 serviços de divulgação/inform

ação das características do Parque 
(guias), 

que 
perm

ita 
o 

acesso 
controlado 

das 
populações, 

em
 

núm
ero 

e 
frequência; propiciar práticas de transporte alternativas: a pé, bicicleta, cavalo, 
burro,  carroças.  

Parque N
atural da A

rrábida.  
IC

N
, autarquias, associações liga-

das ao turism
o sustentável. 
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61. Program
a “A

 R
ua é a 

nossa C
asa” 

R
equalificação integradora dos A

m
bientes urbanos e peri-urbanos, criando um

 
program

a que prom
ova a lim

peza e requalificação dos espaços e das habitações 
sustentável no tem

po; criação, recuperação e devolução dos espaços de lazer 
exteriores para a fruição das populações (praças, ruas, jardins e espaços verdes em

 
geral) e a prática de desporto; estruturação de espaços para acolherem

 novas 
actividades económ

icas sustentáveis, com
o as ligadas às actividades culturais, 

com
erciais, de lazer, de serviços ligados ao turism

o sustentável; requalificação de 
espaços interiores que propiciem

 o encontro das populações para cultura e lazer. 

C
entros 

urbanos 
e 

zonas 
periurbanas 

de 
toda 

a 
Península. 

A
M

L, 
A

utarquias 
e 

outros 
organism

os regionais, associações. 

62. C
riação de um

 C
en-

tro de Q
ualidade do A

r 
Estrutura que deve ter com

o principal objectivo a elaboração e m
ontagem

 de um
a 

rede de avaliação de qualidade do ar e a criação de um
a estrutura de controle e 

gestão sustentável no tem
po e integrada, dos parâm

etros de qualidade do ar, 
segundo as norm

as definidas pela U
E. O

 C
entro de Q

ualidade do A
r deverá estar 

igualm
ente vocacionado para a elaboração de planos de avaliação e de gestão 

sectorialm
ente integrados, dado que os principais focos de origem

 de poluição 
aérea têm

 origem
 industrial e rodoviária. Logo, a gestão eficaz da qualidade do ar 

dependerá directam
ente das políticas de transportes, das políticas de ordenam

ento 
(localização das áreas industriais; tipo de actividades industriais) e das norm

as de 
regulação am

biental que se exijam
 às em

presas, quer às que já existem
 quer às 

que se vierem
 a instalar.  

N
ão 

tem
 

necessariam
ente 

que estar instalado junto das 
zonas m

ais poluídas. Poderá 
servir toda a A

M
L. Especial 

atenção 
deve 

ser 
dada 

à 
Zona Industrial de Setúbal, 
na m

edida em
 que não há 

qualquer 
inventário 

de 
em

issões 
atm

osféricas 
específico  para esta zona. 

A
dm

inistração 
central, 

A
M

L 
e 

autarquias 
e 

outros 
organism

os 
regionais; associações em

presariais, 
de am

bientalistas e de m
oradores; 

U
niversidades e Politécnicos. 



 

Plano  

             

334 

Q
uadro A

.7 – M
edidas relativas ao am

biente
24 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

63. R
eivindicar e adoptar 

estratégias que defendam
 

um
a 

política 
de 

trans-
portes 

públicos 
eficaz, 

quer para o interior da PS 
quer 

para 
a 

A
M

L 
, 

e 
prom

ovam
 os m

eios de 
transporte 

sustentáveis.  
– ver algum

as m
edidas 

no 
dom

ínio 
das 

aces-
sibilidades 

N
ão é possível im

plem
entar um

a política de qualidade do ar sem
 desperdício de 

recursos públicos e privados, que não passe por um
a política de transportes 

am
biental e socialm

ente sustentável. Principalm
ente num

a zona sujeita a tantas 
pressões do crescim

ento com
o esta é. A

lgum
as im

portantes infra-estruturas 
básicas foram

 já im
plem

entadas ou estão na fase de projecto, no âm
bito da A

M
L 

(m
etro, linha férrea). Falta organizar e im

plem
entar um

a rede integrada de 
transportes dentro da PS que dê m

elhor resposta, pelo m
enos, às necessidades das 

populações ao longo dos corredores centrais e que constitua um
a alternativa 

eficaz ao transporte privado,  para os m
ovim

entos pendulares no verão, por causa 
das praias. O

utras vias alternativas devem
 ser incentivadas e estruturadas, 

nom
eadam

ente as que privilegiam
 a via m

arinha e ribeirinha e m
elhor conjugadas 

com
 a rede de acessibilidades à A

M
L. A

 localização da PS em
 term

os do litoral, 
dos estuários e de infra-estruturas portuárias, sugere claram

ente o enorm
e 

potencial de transporte destas vias, de população (incluindo o turism
o) e de 

m
ercadorias. 

Igualm
ente 

devem
 

ser 
privilegiados 

os 
m

eios 
de 

transporte 
sustentáveis: veículos eléctricos e a gás; bicicletas. 

Interior de PS em
 articulação 

com
 a A

M
L. 

A
dm

inistração central e local, 
universidades e politécnicos, 

associações em
presariais, 

am
bientalistas e de m

oradores. 

Á
rea M

etropolitana de Transportes 
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64. 
Fortalecim

ento 
de 

um
a rede urbana coesa e 

com
plem

entar 

R
eforço 

e 
qualificação 

do 
sistem

a 
urbano 

regional. 
Prom

oção 
de 

novas 
centralidades m

etropolitanas – D
efinição da hierarquia das áreas urbanas centrais. 

Especialização funcional dos centros urbanos. 

C
onsolidação dos núcleos urbanos existentes e estabilização dos seus perím

etros. 

Elaboração de Planos (PU
 e PP) e Projectos para áreas específicas dos núcleos 

urbanos 
e 

de 
áreas 

de 
expansão, 

para 
valorizar 

os 
espaços 

exteriores 
e 

equipam
entos colectivos associados. 

Península de Setúbal 
A

dm
inistração C

entral e Local 

A
M

L e A
M

D
S 

65. 
R

equalificação 
dos 

aglom
erados 

urbanos 
consolidados 

R
eabilitação urbana – Planos de Salvaguarda e V

alorização dos núcleos antigos 
dos centros urbanos e Program

as de apoio à conservação e reabilitação de 
edifícios. 

Q
ualificar e diversificar a rede viária urbana e a oferta de estacionam

ento, 
associado a um

a rede de transportes públicos com
posta e articulada por diferentes 

m
odos de transporte (fluvial, rodoviário e ferroviário). 

Q
ualificação de espaço público e prom

oção da im
agem

 urbana - Im
plem

entar 
projectos de arranjos paisagísticos e de arte pública, especialm

ente em
 espaços 

sub equipados e degradados. 

Península de Setúbal 
A

utarquias 

A
dm

inistração C
entral 

(Igaphe, M
A

O
T) 
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M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

66. 
R

equalificação 
e 

revitalização 
das 

áreas 
suburbanas e áreas crí-
ticas 

C
oncretização de obras de infra-estruturação prioritária de áreas urbanizáveis 

faseadas e program
adas ou colm

atação de áreas urbanas existentes no interior de 
perím

etros urbanos definidos - Program
as de habitação e equipam

entos públicos 
associados. 

Elaboração 
e 

im
plem

entação 
de 

planos 
de 

reabilitação 
e 

qualificação 
dos 

subúrbios na sua vertente urbana, social e económ
ica. 

Servir esses locais por um
a rede de transporte público eficiente e eficaz. 

B
arreiro/M

oita 

Interior da Península de 
Setúbal 

A
utarquias 

A
dm

inistração C
entral 

Instituto N
acional de H

abitação 

M
A

O
T 

C
C

R
LV

T 

Junta M
etropolitana 

67. Integração urbana e 
social de grupos desfavo-
recidos 

O
rdenam

ento, alargam
ento e qualificação das redes de equipam

entos dirigidos a 
grupos de risco. 

Q
ualificação da habitação – Program

a especial de habitação (afectação de espaços 
para equipam

entos, espaço público e actividades de apoio local) – PER
 

Prom
oção do exercício da cidadania. 

Península de Setúbal 
M

inistério da Saúde 

A
utarquias 

M
inistério do Equipam

ento Social 

68. 
R

elocalização 
de 

actividades 
e 

ordena-
m

ento 
de 

novas 
áreas 

industriais 

A
cções de relocalização de actividades económ

icas industriais e de arm
azenagem

 
por razões am

bientais e urbanísticas.  

Elaboração 
de 

program
as 

de 
incentivo 

ao 
estabelecim

ento 
de 

actividades 
económ

icas e de entidades em
 determ

inados locais de acordo com
 o seu âm

bito 
de acção. C

riar várias pequenas áreas industriais e de arm
azenagem

 e respectivos 
serviços. 

Península de Setúbal 
C

C
R

LV
T 

A
utarquias 

Junta M
etropolitana 

M
inistério da Econom

ia 
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Q
uadro A

.8 – M
edidas de nível regional relativas ao espaço urbano 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

69. 
C

oordenação 
da 

renovação 
e 

expansão 
urbana, 

a 
nível 

inter-
m

unicipal 

D
efinir os lim

iares e lim
ites m

áxim
os das capacidades dos espaços urbanos e 

urbanizáveis em
 equilíbrio com

 o espaço envolvente não urbano e de acordo com
 

as capacidades das infra-estruturas e dos equipam
entos. 

G
arantir a continuidade do ordenam

ento e a coerência das condicionantes nas 
zonas de transição inter-m

unicipal. 

Península de Setúbal 
A

utarquias 

A
M

D
S 

70. 
R

equalificação 
de 

áreas turísticas e de se-
gunda residência 

Projectos e acções de reordenam
ento, infra-estruturas e equipam

entos de áreas 
turísticas e de segunda residência. 

Im
plem

entar 
m

odelos 
de 

gestão 
m

unicipal 
que 

reduzam
 

os 
encargos 

das 
A

utarquias na infra-estruturação e m
anutenção destes locais, caracterizados por 

grandes períodos de ponta. 

(A
rticular 

com
 

a 
M

edida 
81, 

que 
está 

inserida 
nas 

M
edidas 

de 
nível 

local/m
unicipal relativas aos usos do solo) 

Península de Setúbal 
M

A
O

T 

A
utarquias 
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Q
uadro A

.9 – M
edidas de nível regional relativas ao espaço rústico 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

71. A
rticulação do m

eio 
rural com

 o sistem
a ur-

bano regional 

 

Fom
entar a criação de um

a rede coesa de equipam
entos e serviços, que abranjam

 
não só os espaços urbanos m

as tam
bém

 os espaços rurais. 

Elaboração de um
 Program

a de valorização do m
eio rural (habitação rural, 

valorização da agricultura biológica, contenção de estufas, valorização das frentes 
urbanas em

 contacto com
 o espaço rural, contenção dos perím

etros urbanos). 

Península de Setúbal, com
 

especial incidência ao longo 
dos perím

etros urbanos 

A
M

D
S e C

âm
aras M

unicipais 

U
rbanizadores em

 áreas junto aos 
perím

etros urbanos 

M
inistério da A

gricultura 

72. 
Prom

over 
o 

des-
envolvim

ento de activi-
dades 

económ
icas 

ren-
táveis e sustentáveis 

Incentivar a utilização de práticas de produção agrícola rentáveis e adequadas ao 
m

eio am
biente com

 rigoroso controlo das escorrências e águas de infiltração 
contam

inadas. 

A
rticular o espaço rural com

 as actividades turística, com
ercial e de recreio e 

lazer (por exem
plo: floresta de usos m

últiplos, agro-turism
o, turism

o rural). 

Incentivar a actividade pesqueira, em
 particular as práticas de pesca artesanal.  

Im
plem

entar no espaço rural locais de ensino de certas práticas tradicionais 
(Escolas de A

rtes e O
fícios). 

Península de Setúbal, em
 

especial na Á
rea A

gro-
florestal N

orte de Setúbal e 
na Á

rea A
gro-florestal 

N
ascente 

A
ssociação de A

gricultores 

A
PFLO

PS 

M
útua dos Pescadores 

A
M

D
S e C

âm
aras M

unicipais 

A
ssociações de H

oteleiros 

D
.G

. Turism
o 

O
peradores Turísticos 

C
om

issão R
egional de Turism

o 

73. 
Prom

over 
um

 
ade-

quado uso do solo 
Param

etrização do espaço rural (especificar parâm
etros urbanísticos e de infra-

estruturas) 

A
dequar os locais de produção agrícola biológica às características pedológicas e 

naturais dos sítios. 

Península de Setúbal, em
 

especial na Á
rea A

gro-
florestal N

orte de Setúbal e 
na Á

rea A
gro-florestal 

N
ascente 

A
M

D
S e C

âm
aras M

unicipais, em
 

especial as com
 apoio cientifico e 

técnico (universidades, D
R

A
R

O
 e 

IFA
D

A
P) 
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Q
uadro A

.9 – M
edidas de nível regional relativas ao espaço rústico 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

74. Prom
oção da im

agem
 

de 
m

arca 
e 

da 
deno-

m
inação de origem

 dos 
produtos 

Prom
over no seio do espaço rural (integrado em

 operações de agro-turism
o ou 

não) a produção dos produtos regionais de qualidade (por exem
plo: flores, cebola, 

queijo, vinho, m
aça riscadinha) 

Península de Setúbal, em
 

especial na Á
rea A

gro-
florestal N

orte de Setúbal e 
na Á

rea A
gro-florestal 

N
ascente 

A
M

D
S e C

âm
aras M

unicipais 
A

ssociação de produtores 

75. A
ctuação visando um

 
espaço 

rural 
am

bien-
talm

ente sustentável 

Program
a que valorize os aspectos am

bientais, contribuindo para a valorização e 
protecção dos espaços com

 elevado interesse ecológico e ajudando a restabelecer 
o equilíbrio nos espaços já em

 degradação am
biental. (exem

plos: com
bate às 

espécies exóticas infestantes, introdução de espécies arbóreas que diversifiquem
 a 

flora, rem
oção de resíduos sólidos contam

inantes, elim
inação de focos de 

poluição - esgotos não tratados) 
Península de Setúbal 

A
M

D
S e C

âm
aras M

unicipais 

Instituto de Prom
oção A

m
biental 

A
ssociações de D

efesa do 
A

m
biente 

D
R

A
R

O
 

D
irecção G

eral das Florestas 

A
PFLO

PS 
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Q
uadro A

.10 – M
edidas de nível regional relativas aos Instrum

entos de Planeam
ento e O

rdenam
ento do Território 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

76. N
ovas form

as e ins-
trum

entos de gestão do 
território 

Incentivo do planeam
ento e gestão estratégicos perm

anentes e de novos processos 
de 

gestão 
e 

contratualização 
urbanística 

– 
C

oordenação 
interm

unicipal 
de 

adm
inistração urbanística. 

R
ecurso 

às 
novas 

tecnologias 
de 

inform
ação 

apoiado 
em

 
sistem

a 
de 

m
onitorização e acção contínua. 

Península de Setúbal 
A

dm
inistração C

entral e Local 

77. 
R

evisão 
dos 

instrum
entos 

de 
pla-

neam
ento territorial 

R
evisão e/ou elaboração de PM

O
T/PIO

T (atendendo à vocação e ocupação do 
solo e às necessárias articulações internas e externasespecialm

ente em
 áreas vitais 

e em
 áreas envolventes à R

EM
 – C

om
patibilização em

 suporte digital da 
cartografia da R

A
N

, da R
EN

 e do D
om

ínio H
ídrico para toda a Península. 

A
ctualização das Plantas C

adastrais e sua articulação com
 os instrum

entos de 
gestão do território – Im

plem
entação de Sistem

as de Inform
ação G

eográfica. 

H
arm

onização dos regim
es de uso do solo, de utilização das áreas de construção e 

de conservação urbana – Elaboração de um
 regulam

ento-base m
unicipal de 

urbanização e construção. 

H
arm

onização dos regulam
entos m

unicipais de taxas e licenças - Estabelecim
ento 

de critérios e algoritm
os de cálculo com

uns a nível interm
unicipal. 

Esquem
as eficazes para um

a efectiva recuperação das m
ais-valias. 

(A
rticular 

com
 

a 
m

edida 
82, 

que 
está 

inserida 
nas 

M
edidas 

de 
nível 

local/m
unicipal relativas aos usos do solo) 

Península de Setúbal 
M

AO
T 

A
utarquias 

M
inistério das Finanças 

IPC
C
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Q
uadro A

.11 – M
edidas de nível local/m

unicipal relativas aos usos do solo 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

78. R
eabilitação das 

áreas de génese ilegal 
A

valiar as necessidades de infra-estruturação das áreas urbanas de génese ilegal 
(saneam

ento, recolha de resíduos sólidos, rede viária, áreas de recreio, lazer e 
verde urbano, equipam

entos de proxim
idade) e sua articulação funcional com

 o 
território. 

Península de Setúbal 
M

A
O

T 

A
utarquias 

79. R
equalificação e re-

vitalização das áreas su-
burbanas e áreas críticas 

Elaboração e im
plem

entação de planos de ocupação e regulam
entos específicos 

para áreas com
 riscos naturais. 

Im
pedir a ocorrência de áreas de construção/ocupação dispersa. 

Produção e revitalização de espaço exterior público. C
riação de espaços e 

edifícios sim
bólicos (intervenção no espaço público central) 

Program
as de realojam

ento e qualificação urbana. R
ecuperação e reabilitação de 

habitação degradada para aquisição e arrendam
ento 

B
arreiro/M

oita 

Interior da Península de 
Setúbal 

A
utarquias 

M
A

O
T 

IN
A

 

IG
A

PH
E 

80. 
Program

as 
de 

re-
conversão 

e 
desenvol-

vim
ento 

para 
as 

áreas 
territoriais estratégicas 

D
efinição 

de 
program

as 
de 

reconversão 
e 

desenvolvim
ento 

para 
as 

áreas 
territoriais estratégicas, incluindo as industriais a reconverter. Im

plem
entar um

a 
grande com

ponente de espaços e equipam
entos públicos associado ao conceito de 

Patrim
ónio Industrial. 

Q
uim

iparque (B
arreiro) 

Lisnave (A
lm

ada) 

Siderurgia e SPEL (Seixal) 

M
itrena( Setúbal) 

M
A

O
T 

A
utarquias 
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Q
uadro A

.11 – M
edidas de nível local/m

unicipal relativas aos usos do solo 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

81. 
R

equalificação 
de 

áreas turísticas e de se-
gunda residência 

Prom
oção de pequenos em

preendim
entos de qualidade para segunda residência 

associados a estruturas urbanas existentes. 

Q
ualificação 

da 
frente 

atlântica 
da 

C
osta 

da 
C

aparica, 
praias 

urbanas 
e 

naturalizadas.   

Q
ualificar as A

U
G

I´s. 

(A
rticular com

 a m
edida 70, que está inserida nas m

edidas de nível regional 
relativas ao espaço urbano) 

Península de Setúbal 

 

M
A

O
T 

A
utarquias 

R
TC

A
 

82. R
evisão dos PM

O
T 

D
efinição dos regim

es urbanísticos para novos usos de solo (Á
reas de logística 

(m
icro e m

acro), parques de indústrias, arm
azenagem

 e serviços, parques de 
escritórios, parques tem

áticos, com
plexos turísticos, …

) – 

C
riação de um

 G
abinete de A

poio Técnico Interm
unicipal. 

D
efinição de perím

etros urbanos de baixa e de m
uito baixa densidade para 

prom
oção de um

 novo m
odelo de ocupação do território. 

(A
rticular com

 a m
edida 77, que está inserida nas M

edidas de nível regional 
relativas aos Instrum

entos de Planeam
ento e O

rdenam
ento do Território) 

Península de Setúbal 
A

utarquias 

M
A

O
T 
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Q
uadro A

.12 – M
edidas para potenciar o desenvolvim

ento e o ordenam
ento dos espaços turísticos. 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

83. C
riar um

a identidade 
de produtos turísticos co-
m

o 
alternativa 

e 
com

-
plem

ento 
à 

m
argem

 
N

orte. 

C
riar rotas turísticas com

postas, prom
ovendo: 

• 
Patrim

ónio natural m
uito rico e diversificado 

• 
Patrim

ónio edificado (forte com
ponente de patrim

ónio industrial) 

• 
A

rtes e ofícios 

• 
Tradição e festejos 

• 
C

riar origens dem
arcadas para os produtos regionais de qualidade 

(queijo, m
aça riscadinha, vinho, etc.) 

• 
G

astronom
ia 

• 
Práticas desportivas diversas 

• 
Sol-Praia e Serra-Som

bra 

Península de Setúbal 
A

utarquias 

D
irecção G

eral Turism
o 

R
TC

A
 

84. Projectos 
de 

quali-
ficação 

patrim
onial 

que 
apresentem

 interesse pa-
ra o sector do turism

o 

A
ssociar o com

ércio à actividade turística nom
eadam

ente para a venda dos 
produtos regionais de qualidade. 

R
ecuperação dos M

oinhos de M
aré e M

oinhos de V
ento  

Planos, regulam
entos e obras de salvaguarda e valorização dos núcleos urbanos 

antigos (em
 especial quando se trata de patrim

ónio nacional e valores concelhios, 
bem

 com
o edifícios com

 interesse histórico e cultural, com
o é o caso dos edifícios 

com
 arquitectura de cariz vernáculo) 

Península de Setúbal 
M

unicípios 

IPPA
R

 

R
TC

A 
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Q
uadro A

.12 – M
edidas para potenciar o desenvolvim

ento e o ordenam
ento dos espaços turísticos. 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

85. Prom
over a qualida-

de am
biental com

o factor 
de suporte e durabilidade 
do sector turístico. 

M
anutenção e valorização dos usos florestal e agrícola em

 área im
portantes da 

R
ede Ecológica M

etropolitana. 

C
riação e valorização de Parques Florestais de U

so M
últiplo e Parques U

rbanos 
nas áreas da R

ede Ecológica M
etropolitana. 

O
rdenam

ento e recuperação de M
atas 

V
alorizar 

o 
patrim

ónio 
conjugando-o 

com
 

as 
paisagens 

protegidas 
e/ou 

classificadas e as rotas turísticas. 

D
isciplinar o uso das orlas costeiras e ribeirinhas. 

Península de Setúbal 
Autarquias 

M
AO

T 

O
N

G
s 

R
TC

A
 

86. R
equalificação 

dos 
Estuários do Tejo e do 
Sado 

e 
das 

frentes 
ri-

beirinhas e oceânicas 

A
rranjo e ordenam

ento das frentes ribeirinhas definindo claram
ente áreas a 

preservar do ponto de vista am
biental e outras que servirão de apoio a actividades 

de recreio e lazer. 

Estabelecer os lim
ites de capacidade (veículos, pessoas, áreas de construção) das 

áreas de recreio e lazer, acessos e estacionam
ento 

Península de Setúbal 
Autarquias 

M
AO

T 

O
N

G
s 

R
TC

A
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14.2. 
Eixo estratégico 2 - Prom

oção da coesão do tecido social da PS 

Q
uadro A

.13 – M
edidas na área da saúde 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
L

ocalização/ Â
m

bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

87. 
M

odernização 
das 

form
as de gestão integra-

da.  

M
odernização das form

as de gestão integrada. N
om

eadam
ente através do apoio à 

gestão integrada das áreas de saúde de A
lm

ada, B
arreiro e Setúbal integrando 

todas as valências passando pela criação das 3 subáreas de saúde previstas e de 
um

a gestão integrada interna e regional, criação de um
 C

oncelho de directores 
hospitalares e cobertura integral em

 m
édico de fam

ília a toda a população. 

Península de Setúbal 
M

unicípios, 
A

ssociações 
de 

U
tentes, 

M
inistério 

da 
Saúde, 

A
ssociações 

profissionais 
e 

sindicatos 

88. Prom
over a escola de 

saúde e qualificar o 
ensino 

A
poio à escola de saúde (Instituto Politécnico) nas valências que possui ou pode 

vir a desenvolver. 
Setúbal 

Instituto Politécnico 

M
inistério da Educação 

89. 
R

eforço 
da 

rede 
hospitalar e dos serviços 
de retaguarda  

R
eforço dos serviços de retaguarda para idosos, doentes term

inais, doenças 
prolongadas, 

situações 
sociais 

de 
desacom

panham
ento 

na 
doença 

e 
acom

panham
ento 

m
édico especial no caso dos novos problem

as de saúde 
(doenças associadas à toxicodependência, alcoolism

o juvenil e adulto, gravidez 
adolescente, problem

as m
entais, etc.). 

R
evitalização dos hospitais da M

isericórdia desactivados para hospitais de 
retaguarda (cuidados continuados, e cuidados finais).  

Planeam
ento 

de 
novas 

unidades 
hospitalares 

na 
Península, 

(Seixal 
e 

M
ontijo/A

lcochete) 

Península de Setúbal 
M

unicípios, 
A

ssociações 
de 

U
tentes, IPSS, M

inistério da Saúde, 
A

ssociações 
profissionais 

e 
sindicatos 
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Q
uadro A

.13 – M
edidas na área da saúde 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
L

ocalização/ Â
m

bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

90. R
eforço das estrutu-

ras de tratam
ento das to-

xicodependências 

C
riação de 2 C

A
TS 

 
M

unicípios, 
IPSS, 

M
inistério 

da 
Saúde 

 

Q
uadro A

.14 – M
edidas na área da acção social 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
L

ocalização/ Â
m

bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

91. 
Estruturação 

de 
políticas 

integradas 
re-

gionais de acção social 
através da criação de um

 
G

rupo 
de 

Intervenção 
Perm

anente 
de 

A
cção 

Social 

C
riação de um

 G
rupo Perm

anente de A
cção Social através da estrutura das redes 

sociais e apoiado por um
 O

bservatório Social de m
onitorização da situação social 

C
riação de estruturas e acções de form

ação perm
anente de técnicos e decisores na 

área do desenvolvim
ento económ

ico-social local com
 apoio de um

a escola 
superior local. 

Form
ação e integração da população nos m

ecanism
os locais de decisão, na área 

social, educacional, cultural e do trabalho. 

Península de Setúbal 
M

unicípios, IPSS, C
R

SS 
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Q
uadro A

.14 – M
edidas na área da acção social 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
L

ocalização/ Â
m

bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados  

92. 
A

largam
ento 

dos 
equipam

entos e serviços 
de apoio a idosos, pes-
soas dependentes e pri-
m

eira infância 

A
um

ento de cobertura de creches e totalidade de cobertura de Jardins de Infância 
(crianças entre os 4 e os 5 anos) 

A
largam

ento dos serviços de apoio dom
iciliário a idosos  

A
poio 

à 
construção 

experim
ental 

de 
lares 

de 
nova 

geração 
(apartam

entos 
apoiados) 

Península de Setúbal 
M

unicípios, IPSS, C
R

SS 

93. 
Prioridade 

na 
in-

tervenção 
a 

zonas 
de 

forte m
arginalidade e ex-

clusão social 

A
poio aos projectos nas áreas de m

ais forte exclusão e m
arginalidade social 

(PLC
P, Escolhas, etc.) 

C
riação de equipam

entos socio-desportivos de ar livre em
 zonas de exclusão e 

m
arginalidade social 

Península de Setúbal 
M

unicípios, IPSS, C
R

SS 

94. Prioridade à infância 
e juventude e a políticas 
de apoio a inserção fa-
m

iliar dos grupos etários 
m

ais jovens 

C
riação da loja da fam

ília – (rede de apoio às fam
ílias). Esta entidade, que 

constitui um
 elem

ento estruturante das intervenções no dom
ínio social deverá 

desem
penhar funções ao nível de  apoio e aconselham

ento às fam
ílias e a crianças 

e jovens, apoio dom
iciliário a fam

ílias com
 problem

as, intervenção face à 
violência fam

iliar, apoio a situações de solidão infantil e adolescente, form
ação 

social e fam
iliar para além

 de perm
itir um

a concentração dos serviços de apoio ás 
fam

ílias 

Península de Setúbal 
Segurança Social, Em

prego, Saúde 
m

ental, Justiça, Educação, IPSS 
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Q
uadro A

.14 – M
edidas na área da acção social 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
L

ocalização/ Â
m

bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados  

95. D
iversificação e ino-

vação do tipo de equi-
pam

entos adaptando-o às 
necessidades actuais 

A
poio à instalação de equipam

entos para crianças e jovens em
 situação e 

m
arginalidade social 

A
poio ao alargam

ento de serviços a população deficiente 

Península de Setúbal 
M

unicípios, IPSS, C
R

SS 

96. 
C

riação 
do 

O
bser-

vatório Social 
Estrutura inter-institucional vocacionada para a prom

oção: de diagnósticos do 
m

ercado de trabalho regional, das necessidades de form
ação, da coordenação das 

políticas de com
bate à exclusão, da oferta de serviços à colectividade e de 

proxim
idade). A

proveitam
ento de um

 recurso articula instituições e serviços 
sociais de todo o concelho – a rede social. 

Península de Setúbal 
M

unicípios, 
IPSS, 

C
R

SS, 
A

ER
SET, 

 
Sindicatos, 

M
in. 

Em
prego 
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Q
uadro A

.15 – M
edidas na área da cultural 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
L

ocalização/ Â
m

bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

97. C
riar um

a C
om

issão 
Inter-M

unicipal 
para 

o 
patrim

ónio da Península 
(inventariação, 

classi-
ficação e gestão do con-
junto do patrim

ónio cul-
tural e natural) 

C
riar e prom

over a im
a-

gem
 

da 
Península 

de 
Setúbal com

o um
a área 

culturalm
ente dinâm

ica e 
diversificada 

através 
da 

criação 
articulada 

de 
equipam

. 
regionais 

de 
ensino de artes e de lazer 
para 

as 
populações 

lo-
cais. 

C
riação 

de 
um

 
organism

o 
interm

unicipal 
que 

elabore 
e 

im
plem

ente 
um

a 
estratégia para a inventariação, classificação e gestão do patrim

ónio cultural e 
natural 

da 
Península, 

no 
espírito 

da 
nova 

lei 
do 

patrim
ónio, 

analisando, 
nom

eadam
ente o estado de conservação e potencialidades para fins artísticos, 

turísticos ou educativos.  

G
erar form

as inovadoras de difusão integrada das actividades culturais oferecidas 
pela Península de Setúbal editando program

as m
ensais da oferta de todos os 

m
unicípios, e program

as de Festivais anuais. 

D
esenvolver um

a efectiva prom
oção da cultura junto das populações: construção 

da Escola de D
ança,  apoio à Expansão das Escolas de M

úsica de A
lm

ada e 
B

arreiro e apoio a outras escolas de arte. 

D
esenvolver actividades de gestão do patrim

ónio para fins diversificados, com
 o 

respeito 
dos 

princípios 
de 

C
onservação: 

R
ede 

M
useológica, 

C
riação 

e 
m

odernização 
de 

parques 
e 

centros 
de 

congressos, 
exposições 

e 
feiras 

especializadas e D
esenvolver um

 projecto “ousado” para a im
plantação de um

 
M

useu/ C
entro de Exposições de A

rte e C
ultura de escala internacional. 

Inter-m
unicipal. Todo o 

patrim
ónio cultural, no seu 

sentido m
ais abrangente: 

m
onum

ental, paisagístico, 
artístico, antropológico, 
m

usical, literário, teatral, 
industrial,  oral, histórico. 

A
utarquias, Igreja, IPPA

R
, IC

N
, 

associações e particulares. 
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Q
uadro A

.15 – M
edidas na área da cultural 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
L

ocalização/ Â
m

bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

98. 
D

ivulgar 
com

 
visibilidade, organização 
lógica 

e 
cientifica 

as 
form

as 
de 

expressão 
cultural local e o patri-
m

ónio 
natural, 

arque-
ológico, arquitectónico e 
sociocultural local 

R
eactivar e m

odernizar a R
evista da A

ssociação de M
unicípios com

 estes 
objectivos. 

Prom
over a articulação entre organism

os regionais ligados à cultura, escolas de 
diversos níveis e população (indivíduos e associações locais), na organização e 
m

odernização da R
evista. 

Península de Setúbal 
A

utarquias, 
Igreja, 

IPPA
R

, 
IC

N
, 

associações 
e 

particulares.  

99. A
poiar o m

ovim
ento 

associativo, na oferta de 
novas form

as de expres-
são e produção cultural 

A
ctivação do grupo de coordenação e anim

ação das colectividades culturais 
locais, e descentralizar para as colectividades algum

as das responsabilidades de 
organização de festivais /encontros 

Península de Setúbal 
M

unicípios, M
inistério da C

ultura, 
IPJ, A

ssociações juvenis 

100. C
riação do O

bser-
vatório 

de 
O

peradores 
Turístico-C

ulturais 

V
ocacionado para a dinam

ização, coordenação e divulgação da oferta regional de 
serviços culturais e de lazer. 

Península de Setúbal 
M

unicípios, M
inistério da C

ultura, 
R

TC
A

, 
O

peradores 
turísticos 

e 
culturais 
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Q
uadro A

.15 – M
edidas na área da cultural 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
L

ocalização/ Â
m

bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

101. C
onsolidação 

de 
um

a R
ede M

useológica, 
articulando 

e 
m

oderni-
zando 

os 
m

useus 
exis-

tentes  

Pretende-se criar um
a rede de estruturas m

useológicas m
odernas, interactivas e 

dinâm
icas, 

que 
privilegiem

 
o 

aproveitam
ento 

inter-sistém
ico 

das 
estruturas 

urbanas e do patrim
ónio paisagístico,  natural e antropológico com

 as actividades 
tradicionais 

características 
da 

península, 
actuais 

e 
do 

passado 
 

(cortiça, 
actividades agro-pecuárias, pesca artesanal no m

ar e nos rios, construção naval, 
salinas, tecnologias), as actividades recreativas de m

ar e rio, as actividades 
industriais e as actividades artísticas principalm

ente as que prom
ovam

 figuras 
culturais da Península. 

Im
plantação descentralizada, 

dada a variedade do 
patrim

ónio cultural da 
península. 

A
utarquias, e outros organism

os 
regionais, Igreja, associações 
culturais, turísticas e am

bientalistas, 
particulares. 
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Q
uadro A

.16 – M
edidas na área do D

esporto 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
L

ocalização/ Â
m

bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

102. 
Priorizar 

a 
oferta 

desportiva 
alargada 

au-
m

entando 
a 

qualidade, 
quantidade e diversidade 
actualm

ente 
existente, 

aum
entando a população 

com
 práticas desportivas 

nom
eadam

ente 
entre 

os 
jovens e m

ulheres 

A
um

entar a prática desportiva da população em
 geral  

A
poiar as colectividades que desem

penham
 bom

 trabalho ao nível do desporto 

Península de Setúbal 
M

unicípios, M
ov. A

ssociativo, 
IN

D
, Escolas 

103. 
G

arantir 
a 

prática 
desportiva 

escolar 
no 

ensino – do pré-escolar 
ao 

secundário 
– 

em
 

espaços apropriados 

A
petrechar 

todas 
as 

escolas 
do 

ensino 
obrigatório 

1º 
e 

2º 
ciclos 

com
 

equipam
entos básicos de prática desportiva 

Península de Setúbal 
M

unicípios, IN
D

, Escolas 

104. Q
ualificar os recur-

sos hum
anos, nom

eada-
m

ente, direcções despor-
tivas e pessoal de enqua-
dram

ento nas várias m
o-

dalidades 

Estudar as necessidades de recursos hum
anos para a anim

ação desportiva  

Form
ar um

a escola de anim
adores desportivos, ligados a um

a escola superior 
local 

Península de Setúbal 
M

unicípios, M
ov. A

ssociativo, 
IN

D
,  
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Q
uadro A

.16 – M
edidas na área do D

esporto 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
L

ocalização/ Â
m

bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

105. 
A

rticular 
as 

políticas 
desportivas 

regionais 
através 

de 
Plano 

D
esportivo 

R
e-

gional de m
édio prazo de 

articulação 
interm

unici-
pal e com

 a participação 
do associativism

o local 

Elaborar um
 Plano D

esportivo R
egional para o período 2001/2005 com

 os 
equipam

entos e as actividades prioritárias a desenvolver obviando a repetições de 
investim

entos entre m
unicípios 

Península de Setúbal 
M

unicípios, M
ov. A

ssociativo, 
IN

D
, Escolas 

106. M
elhorar a rentabi-

lização 
(social 

e 
económ

ica) dos equipa-
m

entos 
desportivos 

pú-
blicos, 

nom
eadam

ente 
através do increm

ento da 
coor-denação 

interm
u-

nicipal. 

A
ctivar o G

rupo de D
esporto da A

ssociação de M
unicípios  

Fazer a divulgação sistem
ática das actividades desportivas de âm

bito regional 

Península de Setúbal 
M

unicípios, M
ov. A

ssociativo, 
IN

D
, Escolas 

107. M
elhorar a R

ede de 
Equipam

entos 
C

onstruir um
 pólo desportivo integrado que perm

ita o acolhim
ento, a prática e 

realização 
de 

com
petições 

desportivas 
diversas 

(Por 
exem

plo: 
G

olfe, 
Parapente...). C

onstrução de um
 centro de acolhim

ento de treinos e ainda de 
Pavilhões G

im
nodesportivos, piscinas nas sedes de concelho 

Península de Setúbal 
A

utarquias, M
A

O
T 
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14.3. 
Eixo estratégico 3 - R

eforço da capacidade do tecido em
presarial 

Q
uadro A

.17 – M
edidas de reforço da capacidade do tecido em

presarial 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

108. C
riação de instru-

m
entos 

financeiros 
de 

base regional 

Prom
oção da criação de novos instrum

entos financeiros de base regional e 

reforço/reconversão dos já existentes, na base da em
ergência de form

as renovadas 

e efectivas de parceria entre em
presas e instituições públicas e privadas de apoio 

ao desenvolvim
ento regional, visando, acim

a de tudo, m
elhorar as condições de 

financiam
ento por parte das em

presas e a partilha de riscos e custos associados à 

realização de investim
entos de m

édio e longo prazo, vocacionados para a 

prom
oção de vantagens com

petitivas de m
édio e longo prazo associadas à 

inovação, diferenciação e qualificação da oferta e ao seu ajustam
ento às novas 

tendências da procura, seja no m
ercado dom

éstico, seja no espaço global, através 

de form
as de internacionalização equilibradas e arrojadas, no quadro de um

a 

m
aior incorporação de valor acrescentado no processo produtivo e de um

 

alargam
ento das cadeias de valor industriais: Sociedades de C

apital de R
isco, de 

sem
ente e desenvolvim

ento, Fundos de Investim
ento R

egionais, Sociedades de 

G
arantia M

útua e Linhas de C
rédito Especiais. 

Península de Setúbal 
M

unicípios, M
in. Econom

ia, 

C
C

D
R

LV
T, A

ER
SET, A

ss. 

C
om

erciantes, B
anca 
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Q
uadro A

.17 – M
edidas de reforço da capacidade do tecido em

presarial 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

109. Prom
oção da cons-

tituição de redes de coo-

peração de em
presas nas 

fileiras autom
óvel, eléc-

trica e m
etalom

ecânica 

Prom
oção e apoio financeiro à constituição de redes de cooperação de em

presas, 

no contexto das fileiras autom
óvel, eléctrica e m

etalom
ecânica, que ostentam

, 

apesar de tudo, níveis diferenciados de desenvolvim
ento com

petitivo na região, 

orientadas, preferencialm
ente, para o fornecim

ento qualificado de 1ª ou 2ª linhas, 

de forte incorporação de valor acrescentado, a fabricantes que já operam
 ou que 

perspectivam
 vir a operar internam

ente ou na própria região, procurando-se 

acom
panhar, por outro lado, de perto, os seus m

ovim
entos de globalização, e à 

em
ergência de novas iniciativas locais em

 sectores de elevado potencial de 

crescim
ento futuro, no quadro da em

ergência da “N
ova Econom

ia” e das novas 

tecnologias de inform
ação e com

unicação, com
 fortes efeitos de arrastam

ento 

sobre todas as actividades. 

Península de Setúbal 
M

in. Econom
ia, A

ER
SET, 

Em
presas 
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Q
uadro A

.17 – M
edidas de reforço da capacidade do tecido em

presarial 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

110. 
Prom

over 
a 

coo-

peração 
entre 

em
presas 

ligadas ao turism
o 

Estím
ulo da cooperação entre em

presas e os diversos agentes com
 interesse na 

cadeia de valor turística tendo em
 vista a requalificação e desenvolvim

ento 

com
petitivo desta fileira na região passando pela orientação das novas form

as de 

apoio financeiro, de que falám
os anteriorm

ente, para o desenvolvim
ento de 

produtos 
turísticos 

integrados, 
de 

elevada 
qualidade, 

diversidade 
e 

valor 

acrescentado, 
que 

contem
plem

, 
com

o 
é 

óbvio, 
sol 

e 
praia 

qualificados 
e 

devidam
ente 

articulados 
com

 
novas 

form
as 

de 
ordenam

ento 
do 

território, 

prom
otoras de um

 desenvolvim
ento harm

onioso entre floresta, actividades de 

lazer várias, turism
o rural e de habitação, turism

o desportivo, e potenciadores de 

espaços urbanos e com
erciais m

ais qualificados e sofisticados onde se cruzam
, 

m
ais am

iúde, zonas habitacionais com
 espaços verdes e de recreio e de lazer, com

 

a valorização do patrim
ónio histórico e cultural, do sistem

a de transportes e das 

vias de com
unicação, aproveitando a sua posição central, junto da principal 

m
etrópole portuguesa, e com

 a correcção, sem
pre que possível, de algum

as 

situações piores ao nível do ordenam
ento do território. 

Península de Setúbal 
M

inistério da Econom
ia 

R
TC

A
, O

peradores turísticos e 

restauração 
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Q
uadro A

.17 – M
edidas de reforço da capacidade do tecido em

presarial 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

111. 
C

riação 
de 

novas 

infra-estruturas de supor-

te 

C
riação de novas infra-estruturas de suporte ou a dinam

ização das actuais 

(articulação dos diversos parques industriais e/ou científicos e Tecnológicos, por 

exem
plo), preferencialm

ente orientadas para a prestação de serviços nas fileiras 

autom
óvel, eléctrica e m

etalom
ecânica, com

 forte peso na região, devidam
ente 

articuladas com
 instituições congéneres no país e no exterior, nom

eadam
ente em

 

term
os da criação de centros de inteligência e de observatórios das actividades, 

que perm
itam

 um
a m

aior iniciativa e participação dos agentes da região na 

form
ulação de políticas de desenvolvim

ento dirigidas à m
esm

a, de centros de 

form
ação, em

 articulação com
 associações sectoriais e regionais e instituições 

universitárias, de quadros técnicos e m
ão de obra especializados e de instituições 

de interface tecnológico, m
ais orientados para a satisfação das necessidades dos 

fabricantes destas fileiras. 

Península de Setúbal 
M

in. Econom
ia, A

ER
SET, A

ss. 

C
om

erciantes, Em
presas 
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Q
uadro A

.17 – M
edidas de reforço da capacidade do tecido em

presarial 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

112. 
A

firm
ação 

dos 

interesses 
da 

região 
na 

captação de ID
E estru-

turante 

A
firm

ação dos interesses da região na captação de ID
E estruturante, que dialogue 

com
 o tecido em

presarial de PM
E regional e nacional, com

 os grandes fabricantes 

já instalados, com
 as infra-estruturas tecnológicas e de suporte existentes, 

proporcionando, desta m
aneira, pela acum

ulação, pelas PM
E, de um

 conjunto de 

novas com
petências organizacionais, com

erciais, tecnológicas, a criação de 

algum
as 

das 
condições 

necessárias 
para 

futuros 
m

ovim
entos 

de 

m
ultinacionalização de em

presas ou de redes de em
presas nacionais e, em

 

particular, da região. 

Península de Setúbal 
M

unicípios, M
in. Econom

ia, 

A
ER

SET, Em
presas 

113. Estrutura de apoio 

ao em
presário 

C
riação de um

a estrutura regional de acolhim
ento, acom

panham
ento e apoio ao 

em
presário, especialm

ente vocacionada para a dinam
ização e qualificação da 

pequena e m
icro iniciativa em

presarial. Tal estrutura deveria funcionar com
o rede 

de difusão da inform
ação relevante para as em

presas, com
o “descodificador” 

local 
dos 

sistem
as 

nacionais 
de 

incentivos 
à 

criação 
e 

m
odernização 

das 

em
presas, com

o m
ediador da prestação de serviços de consultoria económ

ico-

tecnológica às PM
E; com

o prom
otor de estudos de viabilidade de oportunidades 

de negócio e com
o prom

otor de acções de form
ação profissional orientadas para a 

em
presarialidade. 

Península de Setúbal 
M

unicípios, M
in. Econom

ia,  

A
ER

SET, A
ss. C

om
erciantes 
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Q
uadro A

.17 – M
edidas de reforço da capacidade do tecido em

presarial 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

114. 
O

bservatório 
da 

M
etalom

ecânica 

C
riação do O

bservatório da M
etalom

ecânica vocacionado para a realização de 

diagnósticos, perm
uta de inform

ação relevante e prom
oção de parcerias de 

negócios. 

Península de Setúbal 
Em

presas (industriais e de serviços) 

produtoras de equipam
entos m

ecâ-

nicos ou de com
ponentes para veí-

culos de transporte, A
ER

SET, 

M
unicípios 

115. 
O

bservatório 
dos 

Serviços de Logística 

C
riação do O

bservatório dos serviços de logística, com
 vocação sim

ilar ao 

anterior.  

Península de Setúbal 
Em

presas utilizadoras ou forne-

cedoras de serviços de apoio à 

actividade económ
ica, quer as 

entidades gestoras das infra-

estruturas de suporte logístico 

instaladas na PS, A
ER

SET, 

M
unicípios 
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14.4. 
Eixo estratégico 4 - R

eforço do sistem
a regional de conhecim

ento  

Q
uadro A

.18 – M
edidas ao nível da educação 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

116. M
edidas visando a 

m
elhoria 

 
da 

rede 
de 

instituições de ensino 

A
ctuações que passarão pelo aum

ento da cobertura de pré-escolar, construção 
/substituição 

de 
escolas 

do 
Ensino 

B
ásico 

e 
Secundário 

(pré-fabricados, 
provisórios), instalação de ensino e sistem

as de suporte às novas tecnologias de 
com

unicação e inform
ação na totalidade das escolas do 1º ciclo, prom

over 
parcerias com

 o ensino universitário no dom
ínio do A

m
biente, Produção de 

A
quacultura, M

eios M
arinhos e Estuarianos, prom

over A
lcochete com

o ponto de 
apoio à investigação e produção de A

quacultura, M
eios M

arinhos e Estuarianos, e 
reforço do Politécnico no A

rco R
ibeirinho. 

Península de Setúbal 
M

inistério da Educação 

A
utarquias 

117. M
edidas de apoio 

ao 
desenvolvim

ento 
e 

criação de escolas profis-
sionais e das suas inter-
faces com

 o ensino regu-
lar e em

presas 

A
ctuações que perm

itam
 um

 aum
ento significativo do núm

ero de lugares das 
escolas profissionais, o aum

ento da form
ação em

 posto de trabalho e construção 
de laboratórios e oficinas em

 escolas secundárias e profissionais. 

Privilegiar a criação de cursos com
 carácter inovador em

 term
os das novas 

tecnologias sem
pre em

 forte articulação com
 as necessidades dos potenciais 

em
pregadores locais e recorrendo a algum

as U
niversidades existentes. 

Península de Setúbal 
M

unici´pios, A
ER

SET, A
ss. 

C
om

erciantes, R
TC

A
, Em

presas, 
Sindicatos, M

in. Educação 

118. A
poio à form

ação 
de professores e criação 
de um

 sistem
a de incen-

tivos para projectos ino-
vadores 

A
poio à form

ação de professores e incentivo à sua substituição para efeitos de 
form

ação, apoio a projectos inovadores nas escolas ou nas com
unidades, apoio 

dos m
unicípios a projectos pedagogicam

ente inovadores 

Península de Setúbal 
M

unicípios, 
M

in. 
Educação, 

Escolas 
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Q
uadro A

.18 – M
edidas ao nível da educação 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

119. 
Elaboração 

de 
program

as 
para 

apoio 
pedagógico 

para 
zonas 

de exclusão e crianças e 
jovens 

absentistas 
ou 

com
 forte insucesso 

D
otação de recursos para acom

panham
ento de crianças e jovens absentistas ao 

nível da escolaridade obrigatória, dotação das escolas de risco de equipas 
técnicas de apoio a crianças e jovens com

 problem
as com

portam
entais, apoio do 

m
unicípios a projectos com

 crianças e/ou fam
ílias em

 zonas problem
áticas 

Península de Setúbal 
M

unicípios, 
M

in. 
Educação, 

Escolas 

120. 
Fom

ento 
de 

instâncias de reflexão e 
acção, 

entre 
as 

várias 
estruturas 

intervenientes 
nos “sistem

as locais de 
educação” 

C
riação de um

 O
bservatório de sucesso/insucesso e abandono na C

A
E, criação 

de 
C

om
issões 

Locais 
de 

Educação 
em

 
todos 

os 
concelhos 

ligados 
ao 

O
bservatório de Educação; criação da C

om
issão R

egional de Educação para 
m

onitorizar o avanço da form
ação qualificação da m

ão-de-obra local e com
 

apoio de um
a escola superior local 

Península de Setúbal 
A

utarquias, as várias estruturas dos 
serviços 

centrais 
e 

regionais 
da 

educação, 
desporto, 

juventude, 
form

ação profissional e em
prego 
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Q
uadro A

.19 – M
edidas visando a Inovação 

M
edidas 

D
escrição Sum

ária 
Localização/ Â

m
bito de 

A
plicação 

Prom
otores Privilegiados 

121. 
C

ursos 
de 

pós-
graduação 

e 
especia-

lização 
técnica 

dirigida 
aos cachos regionais  

A
 inovação em

presarial e o desenvolvim
ento de investigação estrategicam

ente 
relevante para as regiões dependem

 de parcerias regionais fortes. Esta m
edida 

visa assim
 a identificação e prom

oção, junto de entidades do Sistem
a de Ensino 

Superior, 
de 

cursos 
de 

pós-graduação, 
orientados 

para 
as 

necessidades 
tecnológicas dos cachos regionais, com

o por exem
plo no sector autom

óvel, 
logística e transportes, electrónica de defesa e telecom

unicações, vitivinicultura, 
turism

o, etc. Estes cursos podem
 ser im

plem
entados através de parcerias com

 
U

niversidades nacionais ou estrangeiras onde estas especializações estejam
 já 

im
plem

entadas e testadas. Em
 paralelo seria criada por um

a entidade regional 
ligada ao tecido em

presarial um
 regim

e de bolsas especiais que perm
itiria a 

especialização/estágio no estrangeiro form
andos. O

 m
ontante destas bolsas seria 

alvo de retorno para estas instituições depois da integração destes form
andos  nas 

em
presas da região. Para isso teria que existir um

 contracto de form
ação avançada 

destes 
jovens 

entre 
as 

universidades, 
associações 

em
presariais 

e 
entidades 

regionais. 

Em
presas da região 

relacionadas com
 os 8 

"cachos" de recente 
dinâm

ica inovadora. 

 

U
niversidades nacionais e estran-

geiras 

A
ssociações em

presariais e centros 
tecnológicos 
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